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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-лаборант 

виробничої лабораторії за напрямком автомобільні дороги, які здійснюють випробування 

матеріалів, що використовуються при дорожньому виробництві. 

 

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.03:2019 «Процес повторної сертифікації персоналу». 

 

2.2 У цій процедурі 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 процедурі застосовано терміни та визначення понять, що наведені у ДСТУ 

ISO/ІЕС 17000 та ДСТУ EN ISO/IEС 17024. 

 

4 ЕЛЕМЕНТИ СХЕМИ СЕРТИФІКАЦІЇ 

 

a) Сфера сертифікації  

Сертифікація Інженер-лаборант виробничої лабораторії за напрямком автомобільні 

дороги. 
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b) Службові обов'язки та опис завдання 

Завдання та обов'язки. Забезпечує   проведення   необхідних аналізів,   механічних   

випробувань   та   інших   досліджень   з лабораторного   контролю   на відповідність якості 

сировини, матеріалів, напівфабрикатів та готової   продукції, відібраної на об’єктах 

дорожнього будівництва в польових умовах,   чинним стандартам,  технічним умовам і 

вимогам екологічної безпеки. Керує випробуванням нових та модифікованих зразків продукції 

для будівництва та утримання автомобільних доріг, погодженням  технічної  документації  на  

цю продукцію з метою забезпечення умов  для  ефективного контролю її якості, а також 

удосконаленням існуючих та впровадженням    нових методів лабораторного контролю. Бере 

участь у роботі з підготовки продукції до державної  атестації та сертифікації. Організовує 

нагляд  за  станом  і  роботою контрольно-вимірювальної апаратури, забезпечує своєчасне 

подання її на  періодичну  державну  повірку. Здійснює  контроль  за станом лабораторного 

устаткування і робочих місць  працівників  лабораторії,  їх  відповідності  вимогам  норм 

охорони праці. Досліджує причини браку на виробництві, бере участь у  розробленні  

пропозицій  щодо  його  запобігання  й   усунення. Аналізує  результати діяльності виробничої 

лабораторії,  забезпечує правильне і  своєчасне оформлення первинних документів. Готує 

пропозиції щодо заохочення, згідно з установленим порядком, кращих працівників, а також 

подає пропозиції  щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності за порушення 

виробничої і трудової дисципліни. Організовує роботу з підвищення кваліфікації та 

професійної майстерності працівників, веде виховну роботу в колективі. 

 

c) Необхідна компетентність 

Повинен знати: законодавчі   і   нормативно-правові   акти, методичні та інші керівні  

матеріали,  які  стосуються  діяльності виробничої лабораторії; технологічні процеси і режими 

виробництва дорожньо-будівельної продукції; устаткування  виробничої  лабораторії,  

принципи  його  роботи   і правила   технічної  експлуатації; технічні умови,  методики та 

інструкції з лабораторного контролю таких матеріалів та їх складових: 

- Грунтів, в тому числі укріплених; 

- Кам’яних матеріалів, в тому числі укріплених; 

- Асфальтобетонів та бітумів; 

- Цементобетонів; 

- Протиожеледних матеріалів; 

- Матеріалів для розмітки доріг; 

- Геосинтетиків; 

чинну  систему державної атестації та сертифікації цієї продукції; передовий 

вітчизняний і світовий досвід в сфері своєї  діяльності; основи економіки,  організації 

виробництва, праці й управління; основи трудового законодавства;    засоби обчислювальної  

техніки, комунікацій та зв'язку; правила внутрішнього трудового розпорядку.  

Кваліфікаційні вимоги: 

- повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або 

бакалавр).   

-  стаж роботи за фахом - не менше 2 років. 

- документ, що засвідчує проходження курсу підвищення кваліфікації за напрямком 

«Інженер-лаборант виробничої лабораторії за напрямком автомобільні дороги)» 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  

Вміння працювати із засобами вимірювальної техніки та випробувальним обладнанням. 

 

e) умови 

не висуваються. 
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f) кодекс поведінки  

В межах загальних вимог до працівників у сфері будівництва, ремонту та 

експлуатаційного 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 підтвердження теоретичних знань та навичок 

практичного проведення робіт, а саме: 

- підтвердження знань параметрів та характеристик матеріалів, які підлягають 

випробуванням; випробувального устаткування та засобів вимірювальної техніки; методів та 

умов проведення випробувань (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); 

- підтвердження в ході практичних (лабораторних) робіт вміння самостійно проводити 

випробування та вимірювання, документувати та оцінювати отримані результати (відсутність 

помилок при застосуванні випробувального обладнання та засобів вимірювальної техніки; не 

дотримання умов та методик проведення робіт, які можуть привести до отримання хибних 

результатів випробувань чи вимірювань). 

При проведенні іспитів та практичних робіт, 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.  
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e) критерії для зміни сфери або рівня сертифікації 

Зміна сфери чи рівня сертифікації не передбачається.  

 

 

6 ПЕРЕЛІК ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ, НА 

ВІДПОВІДНІСТЬ ЯКИМ ПРОВОДИТЬСЯ СЕРТИФІКАЦІЯ 

  
- Закон України Про охорону праці вiд 14.10.1992 № 2694-XII 

- Постановою КМУ від 24.02.2016 № 163 «Технічний регламент засобів вимірювальної 

техніки» 

- Постанова КМУ від 08.07.2015 № 474 «Про затвердження Порядку подання засобів 

вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт» 

- ДСТУ Б В.2.1-4-96 (ГОСТ 12248-96) Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи 

лабораторного визначення характеристик міцності і деформованості 

- ДСТУ Б В.2.1-8-2001 (ГОСТ 12071-2000) Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. 

Відбирання, упакування, транспортування і зберігання зразків 

- ДСТУ Б В.2.1-12:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Метод лабораторного 

визначення максимальної щільності. 

- ДСТУ Б В.2.1-17:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи 

лабораторного визначення фізичних властивостей 

- ДСТУ Б В.2.1-19:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Грунти. Методи 

лабораторного визначення гранулометричного (зернового) та мікро агрегатного складу 

- ДСТУ Б В.2.1-23:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи 

лабораторного визначення коефіцієнта фільтрації 

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

- ДСТУ Б В.2.7-30:2013 Матеріали нерудні для щебеневих і гравійних основ та покриттів 

автомобільних доріг. Загальні технічні умови 

- ДСТУ Б В.2.7-42-97 Методи визначення водопоглинання, густини і морозостійкості 

будівельних матеріалів і виробів 

- ДСТУ Б В.2.7-48-96 (ГОСТ 10060.1-95)  Будівельні матеріали. Бетони. Базовий (перший) 

метод визначення морозостійкості. Загальні вимоги   

- ДСТУ Б В.2.7-71-98 (ГОСТ 8269.0-97) Щебінь і гравій із щільних гірських порід і відходів 

промислового виробництва для будівельних робіт. Методи фізико-механічних випробувань 

- ДСТУ Б В.2.7-81-98 Бітуми нафтові дорожні в'язкі. Метод визначення показника зчеплення з 

поверхнею скла та кам'яних матеріалів 

- ДСТУ Б В.2.7-114-2002 (ГОСТ 10181-2000) Суміші бетонні. Методи випробувань 

- ДСТУ Б.В.2.7-119:2011 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожний та аеродромний. 

Технічні умови»  

- ДСТУ Б В.2.7-127:2015 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон щебенево-мастиковий. 

Технічні умови» 

- ДСТУ Б В.2.7-129:2013 Емульсії бітумні дорожні. Технічні умови 

- ДСТУ Б В.2.7-135:2014 Бітуми дорожні, модифіковані полімерами. Технічні умови 

- ДСТУ Б В.2.7-170:2008 Бетони. Методи визначення середньої густини, вологості, 

водопоглинання, пористості и водонепроникності  

- ДСТУ Б В.2.7-187:2009 Будівельні матеріали. Цементи. Методи визначення міцності на згин і 

стиск 

- ДСТУ Б В.2.7-207:2009 Матеріали щебеневі, гравійні та піщані, оброблені неорганічними 

в’яжучими. Технічні умови 

- ДСТУ Б В.2.7-232:2010 Будівельні матеріали. Пісок для будівельних робіт. Методи 

випробувань 

- ДСТУ Б В.2.7-306:2015 Суміші бітумомінеральні дорожні. Методи випробувань  

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/163-2016-%D0%BF
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/163-2016-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/474-2015-%D0%BF
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- ДСТУ Б В.2.7-309:2016 Ґрунти, укріплені в`яжучим. Методи випробувань 

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

Методи випробувань 

-  ДСТУ 4044-2019 Бітуми нафтові дорожні в'язкі. Технічні умови 

- ДСТУ 8607:2015 Матеріали геосинтетичні дорожні. Методи випробування 

- ДСТУ 8772:2018 Порошок мінеральний для асфальтобетонних сумішей. Методи 

випробування 

- ДСТУ 8825:2019 Бітум та бітумні в’яжучі. Метод визначення розтяжності 
- СОУ 42.1-37641918-088:2012. Стрічки полімерні для горизонтальної розмітки автомобільних 

доріг. Загальні технічні вимоги та методи випробування 

 - СОУ 42.1-37641918-089:2012. Мікрокульки скляні світлоповертальні для горизонтальної 

розмітки автомобільних доріг. Технічні вимоги та методи випробовування 

- СОУ 42.1-37641918-090:2012. Пластики, спрей-пластики холодного та гарячого нанесення 

для горизонтальної розмітки автомобільних доріг. Технічні вимоги та методи випробування  

- СОУ 42.1-37641918-116:2014 Фарба для горизонтальної розмітки автомобільних доріг. 

Технічні вимоги та методи випробовування 

- ДСТУ EN 1426:2018 (EN 1426:2015, IDT) Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення глибини 

проникності голки (пенетрації) 

- ДСТУ EN 1427:2018 Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення температури розм’якшеності за 

методом кільця і кулі 

- ДСТУ EN 12593:2018 Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення температури крихкості за 

методом Фрааса 

- ДСТУ ISO 1522:2015 Фарби та лаки. Визначення твердості за маятниковим приладом    

- ДСТУ ISO 2409:2015 Фарби та лаки. Випробування методом решітчастих надрізів (ISO 

2409:2013, IDT) 

- ДСТУ ISO 2811-1:2019 Фарби та лаки. Визначення густини. Частина 1. Пікнометричний 

метод (ISO 2811-1:2016, IDT) 

- ДСТУ ISO 9117-1:2015 Фарби та лаки. Контроль висихання. Частина 1. Визначення стану та 

часу повного висихання (ISO 9117-1:2009, IDT) 

- ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014 (EN ІSO/ІEC 17065:2012, ІDT). Оцінка відповідності. Вимоги 

до органів з сертифікації продукції, процесів та послуг 

- ГОСТ 11503-74 Бітуми нафтові. Метод визначення умовної в'язкості 

- ГОСТ 29104.4-91 Тканини технічні. Метод визначення розривного навантаження і 

подовження при розриві 
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