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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-

проектувальник 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 Інженер-проектувальник автомобільних доріг у сфері будівництва, 

ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг. 

 

b) Службові обов'язки та опис завдання 

Забезпечує згідно з чинним законодавством відповідність проектної документації 

вимогам щодо надійності та конструктивної безпеки автомобільних доріг загального 

користування. Забезпечує відповідність проектної документації вимогам чинного 

законодавства, надійність і довговічність конструкцій, зниження рівня впливу споруди на 

навколишнє природне середовище, зручність і економічність утримання та можливість 

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

Готує пояснювальну записку до проектної документації або окремих розділів проекту для 

будівництва автомобільних доріг загального користування, перелік креслеників, підписує їх 

та передає відповідальній особі. Бере участь у передпроектних дослідженнях та 

корегуваннях, що пов’язані із інвестиційними вкладеннями. Захищає проектні рішення при 

проходженні експертизи та вносить корективи на основі отриманих зауважень. Бере участь в 

забезпеченні відповідності проектної документації архітектурним i мiстобудiвним вимогам, 

захисту навколишнього природного середовища, раціональному використанню природних 

ресурсів, експлуатаційній надійності та безпеці, високій ефективності та окупності 

інвестицій, патентоспроможності та патентній чистоті технічних рішень та застосованого 

обладнання, конкурентоспроможності продукції. Бере участь у зборі вихідних даних та 

розробленні завдань для проектування автомобільних доріг загального користування. Бере 

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

при будівництві автомобільних доріг загального користування. 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 

автомобільних доріг; постанови, розпорядження, накази та інші документи щодо 

проектування та будівництва автомобільних доріг; 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; сучасні технології та способи виконання будівельних робіт при будівництві 

автомобільних доріг; сучасний вітчизняний і зарубіжний досвід виконання будівельних 

робіт; конструкції земляного полотна, дорожнього одягу, допоміжні конструкції, тощо; 

фізичні властивості споруд; вимоги до установлення інженерного устаткування на об’єктах; 

експлуатаційні характеристики та оцінювання відповідності будівельних матеріалів, виробів, 

конструкцій та деталей на предмет будівництва автомобільних доріг; стандарти або технічні 

умови на будівельні матеріали, деталі, конструкції; вимоги до якості виконання робіт; 

основи. 

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

роботи.  

- документ, що засвідчує проходження курсу підвищення кваліфікації за напрямком 

«Інженер-проектувальник автомобільних доріг» за програмою навчання, що забезпечує 

вимоги цієї схеми. 
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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 програмного забезпечення призначених спеціально для 

робіт з проектування та розроблення. 

 

e) умови 

Не висуваються. 

 

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: 

- 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) 

Нагляд за сертифікованими особами здійснюється шляхом контролю скарг чи 

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

– Постанова КМУ від 11.07.2007 р. № 903 «Про авторський та технічний нагляд під час 

будівництва об’єкта архітектури», якою затверджено «ПОРЯДОК здійснення авторського 

нагляду під час будівництва» 

– Порядок розроблення проектної документації на будівництво об'єктів, затверджений 

наказом Мінрегіону від 16.05.2011  № 45. 

– ДБН А.2.1-1-2008 Вишукування, проектування і територіальна діяльність. Вишукування. 

Інженерні вишукування для будівництва 

– ДБН А.2.2-3:2014 Склад та зміст проектної документації на будівництві 

– ДБН В.1.2-5:2007 Науково-технічний супровід будівельних об'єкті 

– ДБН В.1.2-14:2018 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. 

Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд 

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

– ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення – 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.2.3-218-007:2012 Споруди транспорту. Екологічні вимоги до автомобільних доріг. 

Проектування 

– ГБН В.2.3-37641918-555:2016 Автомобільні дороги. Транспортні розв’язки в одному рівні 

– ГБН В.2.3-37641918-556:2015 Автомобільні дороги. Споруди шумозахисні. Вимоги до 

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-Н Б А.2.2-11:2014 Настанова щодо проведення авторського нагляду за будівництвом 

– ДСТУ Б В.2.3-30:2015 Автомобільні дороги загального користування з трьома смугами 

руху. Загальні технічні вимоги 

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

місцях проведення дорожніх робіт 

– ДСТУ 8751:2017 Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні і напрямні пристрої. 

Правила використання. Загальні технічні вимоги 

– ДСТУ 8752:2017 Безпека дорожнього руху. Проект організації дорожнього руху. Правила 

розроблення, побудови, оформлення. Вимоги до змісту 
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– ДСТУ 8906:2019 Планування та проектування велосипедної інфраструктури. Загальні 

вимоги 
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ЛИСТ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН 
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№ 
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супровідного 

документа   

і дата 
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нових 

анульо-

ваних 
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