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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.01:2022 та процедурою ПрСУ.24:2022. 

 

1.2 Ця схема сертифікації встановлює вимоги до сертифікації Інженер-проектувальник з 

механічного опору та стійкості за напрямком транспортні споруди у сфері будівництва, ремонту та 

експлуатаційного утримання транспортних споруд. 

 

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  

Кулікової М.В. 

 

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/IEC 17024:2019 (EN ISO/IEC 17024:2012, IDT; ISO/IEC 17024:2012, IDT) 

«Оцінка відповідності - загальні вимоги до органів, що здійснюють сертифікацію персоналу». 

НСУ.01:2022 Настанова системи управління. 

ПрСУ.06:2022 Вибирання, затвердження та моніторинг екзаменаторів. 

ПрСУ.12:2022 Забезпечення безпеки екзаменаційних матеріалів. 

ПрСУ.15:2022 Наглядання за сертифікованими особами, дотриманням умов сертифікації та 

застосуванням знака відповідності. 

ПрСУ.24:2022 «Формування схем сертифікації персоналу». 

ПСП.01:2022 «Процес сертифікації персоналу». 

ПСП.02:2022 «Процес призупинення дії чи відкликання сертифікату». 

ПСП.03:2022 «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-проектувальників з механічного опору та стійкості за напрямком 

транспортні споруди. 

 

b) Службові обов'язки та опис завдання 

Розробляє окремі розділи або частини проекту, що стосується забезпечення механічного 

опору та стійкості конструкцій транспортних споруд та їх елементів на усіх стадіях проектування 

об’єктів будівництва. Забезпечує згідно з чинним законодавством відповідність проектної 

документації вимогам щодо надійності та конструктивної безпеки конструкцій транспортних 

споруд. Забезпечує відповідність проектних рішень іншим розділам або частинам проекту. 

Захищає проектні рішення при проходженні експертизи та вносить корективи на основі отриманих 

зауважень. Готує пояснювальну записку до окремих розділів або частин проекту із забезпечення 

механічного опору та стійкості, перелік креслень, підписує їх та передає відповідальній особі. Бере 

участь у передпроектних дослідженнях та коригуваннях, що пов’язані iз iнвестицiйними 

вкладеннями. Бере участь в забезпеченні відповідності проектної документації вимогам 

державних норм, що стосуються транспортних споруд, захисту навколишнього природного 

середовища, рацiональному використанню природних ресурсiв, експлуатацiйній надiйності та 

безпеці транспортних споруд, високій ефективності та окупності інвестицій, патентоспроможності 

та патентній чистоті технічних рiшень та застосованого обладнання, конкурентоспроможності 

продукції. Бере участь у зборі вихідних даних та розробленні завдань щодо проектних рішень в 

частині забезпечення механічного опору та стійкості об’єктів будівництва транспортних споруд. 

Бере участь, у встановленому порядку, в авторському нагляді за реалізацією проектних рішень із 

забезпечення механічного опору та стійкості при будівництві транспортних споруд. Використовує 

комп’ютерну техніку і зовнішні пристрої до неї, програмне забезпечення для створення, 

зберігання, обробки інформації. Застосовує в роботі інформаційно- комунікаційні технології, 

відповідні комп’ютерні програми і бази даних.  

 

c) Необхідна компетентність 

Повинен знати законодавство України з організації та здійснення будівництва; постанови, 

розпорядження, накази та інші документи щодо виконання проектних та будівельних робіт для 

забезпечення механічного опору та стійкості; будівельні норми, правила та стандарти; правила, 

послідовність, технічні умови виконання будівельних робіт; правила оформлення, передачі та 

зберігання проектної документації; сучасні тенденції, наукові методи та способи перегляду 

нормативної документації; автоматизовані системи та комплекси для проектування транспортних 

споруд; сучасні технології та способи виконання будівельних робіт; сучасний вітчизняний і 

зарубіжний досвід виконання будівельних робіт; конструкції транспортних споруд; експлуатаційні 

характеристики будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та деталей на предмет забезпечення 

механічного опору та стійкості; вимоги до установлення інженерного устаткування на об’єктах; 

стандарти або технічні умови на будівельні матеріали, деталі, окремі конструкції транспортних 

споруд; правила визначення категорії відповідальності споруд та їх елементів; вимоги до 

установлення інженерного устаткування на об’єктах; вимоги до якості виконання робіт; основи 

управління, організації та технології виконання будівельних робіт.  

Кваліфікаційні вимоги:  

Провідний інженер-проектувальник: повна вища освіта відповідного напрямку 

підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера-проектувальника І категорії – 

не менше 2 років. Підвищення кваліфікації згідно із законодавством. Наявність кваліфікаційного 

сертифіката на виконання відповідних робіт щодо об’єктів будівництва класу наслідків 

(відповідальності) СС3 (значні наслідки). 

Інженер-проектувальник І категорії: повна вища освіта відповідного напрямку 

підготовки (магістр, спеціаліст), для магістра – без вимог до стажу роботи, спеціаліста стаж 

роботи за професією інженера-проектувальника ІІ категорії – не менше 2 років. Підвищення 
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кваліфікації згідно із законодавством. Наявність кваліфікаційного сертифіката на виконання 

відповідних робіт щодо об’єктів будівництва класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні 

наслідки). 

Інженер-проектувальник ІІ категорії: повна вища освіта відповідного напряму 

підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера-проектувальника – не менше 2 років. 

Підвищення кваліфікації згідно із законодавством. Наявність кваліфікаційного сертифіката на 

виконання відповідних робіт щодо об’єктів будівництва класу наслідків (відповідальності) СС1 

(незначні наслідки). 

Інженер-проектувальник: повна вища освіта відповідного напрямку підготовки 

(спеціаліст). Підвищення кваліфікації згідно із законодавством. Без вимог до стажу роботи. 

 

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 50 балів. 

- при отриманні від 50 до 35 балів екзамен зараховується. 

- при отриманні 34 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) 

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.  
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6 ПЕРЕЛІК ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ, НА 

ВІДПОВІДНІСТЬ ЯКИМ ПРОВОДИТЬСЯ СЕРТИФІКАЦІЯ 

  
– Закон України «Про автомобільні дороги» 

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

– Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» (визначає класи наслідків 

(відповідальності) будівель і споруд (ст.32). 

– Постанова КМУ від 11.05.2011 р. № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів 

будівництва і проведення їх експертизи» 

- ДБН В.1.2-15:2009 Мости та труби. Навантаження і впливи 

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

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

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

- ДСТУ-Н Б В.2.6-185:2012 Настанова з проектування та виготовлення бетонних конструкцій з 

неметалевою композитною арматурою на основі базальто- і склоровінгу 

- ДСТУ Б В.2.6-2:2009 Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні технічні умови 

- ДСТУ Б В.2.7-312:2016 Арматура неметалева композитна базальтова періодичного профілю. 

Загальні технічні умови 

- ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи 

проектної документації на будівництво  

- ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Правила визначення вартості будівництва 

- ВБН Г.1-218-050-2001 Міжремонтні строки експлуатації дорожніх одягів та покриттів на 

автомобільних дорогах загального користування 

- ГБН Г.1-218-182:2011 Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та 

перелік робіт 

- СОУ 42.1-37641918-097:2017 Автомобільні дороги. Норми часу на роботи з експлуатаційного 

утримання 

- Р В.2.3-03450778-846:2014 Рекомендації з проектування базальтобетонних конструкцій мостів і 

труб 

- М 42.1-37641918-759:2017 Методика розрахунку бетонних конструкцій мостів, армованих 

базальтопластиковою арматурою, на витривалість 

- М 42.1-37641918-756:2017 Методика розрахунку бетонних конструкцій мостів, армованих 

базальтопластиковою арматурою, на дію малоциклових навантажень 

- Експлуатація і реконструкція мостів. Страхова Н.Є., Голубєв В.О., Ковальов П.М., Тодирика В.В. 

– 2-е вид., випр. – К., 2002.- 408 с. іл. За редакцією Лантуха-Лященка А.І. 

- Страхова Н.Є., Холодьон Т.М. Надійність автодорожніх залізобетонних прогонових будов мостів 

споруджених за типовими проектами //Дороги і Мости /Зб. наук. праць. Випуск 3, Київ, 

ДерждорНДІ, 2005. – С.195-202. 

- Мости, труби і тунелі. /Лучко Й.Й., Распопов О.С., Коваль П.М.  

М-во освіти і науки України; Дніпропетровський нац. ун-т залізнич. транспорту ім. Акад. В. 

Лазаряна. – Львів: Каменяр, 2014. –  879 с. 

- Мости: конструкції та надійність / Лучко Й.Й., Коваль П.М., Корнієв М.М., Лантух-Лященко А.І., 

Хархаліс М.Р. За ред. Панасюка В.В.  і Лучка Й.Й. – Львів : Каменяр, 2005 – 989 с.  

http://koha.tntu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=148053
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