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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 Аудиторів безпеки 

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.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 Аудиторів безпеки автомобільних доріг. 
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b) Службові обов'язки та опис завдання 

На Аудитора безпеки автомобільних доріг покладається незалежне, системне та технічне 

оцінювання впливу проектних рішень та фактичних техніко-експлуатаційних параметрів 

автомобільної дороги пов’язаних з забезпеченням безпеки руху транспортних засобів.  

 Аудитор безпеки автомобільних доріг виконує експертизи проектних рішень: 

- на стадії техніко-економічного обґрунтування – до проведення експертизи  проекту 

при будівництві нової автомобільної дороги; 

- на стадії підготовки проекту або робочого проекту – до проведення експертизи 

проектів будівництва автомобільної дороги відповідно до класу наслідків об’єкту аудиту 

безпеки автомобільних доріг; 

- на стадії після введення в експлуатацію – протягом одного року з дня введення в 

експлуатацію. 

Управління безпекою автомобільних доріг здійснюється аудитором шляхом організації 

та проведення аудиту безпеки автомобільних доріг, перевірок безпеки автомобільних доріг, 

виявлення аварійно-небезпечних місць (ділянок) та місць концентрації дорожньо-транспортних 

пригод та ліквідації їх причин. 

Результати аудиту та перевірки безпеки автомобільної дороги оформлюються аудитором 

у формі звіту, у якому зазначаються виявлені недоліки та потенційні ризики для безпеки 

автомобільної дороги або її ділянки та надаються рекомендації щодо їх запобігання, або 

зменшення тяжкості їх наслідків. 

 

c) Необхідна компетентність 

Аудитор безпеки автомобільних доріг повинен знати: постанови, розпорядження та 

накази, методичні, нормативні й інші керівні матеріали щодо проектування об’єктів 

будівництва, передовий вітчизняний і зарубіжний досвід проектування; технічні, екологічні та 

соціальні вимоги до об’єктів, що проектуються; технічні засоби проектування та будівництва. 

Кваліфікаційні вимоги: 

- вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем (ступенем вищої освіти) бакалавр, 

спеціаліст або магістр за спеціальністю будівництво та цивільна інженерія галузі знань 

архітектура та будівництво; 

- документ, що засвідчує проходження курсу підвищення кваліфікації за напрямком 

«Аудитор безпеки 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; 

- стаж роботи з проектування автомобільних доріг та/або організації безпеки дорожнього 

руху не менше як три роки. 

 

d) здібності  

Наявність фізичних можливостей для водіння автомобільних транспортних засобів та 

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. 
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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 36 балів. 

- при отриманні від 36 до 26 балів екзамен зараховується. 

- при отриманні 25 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 

Зміни сфери чи рівня сертифікації не передбачаються. 

Аудитор безпеки автомобільних доріг може отримати сертифікацію у інших сферах за 

умов позитивного проходження процедур оцінювання за відповідними схемами сертифікації.  

 

 

6 ПЕРЕЛІК ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ, НА 

ВІДПОВІДНІСТЬ ЯКИМ ПРОВОДИТЬСЯ СЕРТИФІКАЦІЯ 

  
– Закон України «Про дорожній рух» 

– Закон України «Про автомобільні дороги» 

– Постанова Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. № 1306 «Про Правила 

дорожнього руху» 
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– ДСТУ 8537:2015 Безпека дорожнього руху. Екрани протизасліплювальні. Загальні технічні 

умови 

– ДСТУ 8731:2017 Безпека дорожнього руху. Дзеркала дорожні. Загальні технічні вимоги. 

Правила застосування 

– ДСТУ 8732:2017 Безпека дорожнього руху. Смуги шумові. Загальні технічні вимоги. Правила 

застосування 

–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 

– ДСТУ 8894:2019 Безпека дорожнього руху. Лінійний аналіз аварійності та оцінювання умов 

безпеки руху на автомобільних дорогах 

– ДСТУ Б В.2.3-25:2009 Споруди транспорту. Огородження дорожнє тросового типу. Загальні 

технічні умови 

– ДСТУ Б В.2.3-28:2011 Огородження дорожні металеві бар’єрного типу. Технічні умови 

(ГОСТ 26804-86, MOD) 

– ДСТУ 8537:2015 Безпека дорожнього руху. Екрани протизасліплювальні. Загальні технічні 

умови 

– ДСТУ Б В.2.3-10-2003 Споруди транспорту. Огородження дорожнє парапетного типу. 

Загальні технічні умови 

– ДСТУ Б В.2.3-11-2004 Споруди транспорту. Огородження дорожнє перильного типу. Загальні 

технічні умови 

– ДСТУ Б В.2.3-12-2004 Споруди транспорту. Огородження дорожнє металеве бар’єрного типу. 

Загальні технічні умови 

– ДСТУ Б В.2.3-25:2009 Споруди транспорту. Огородження дорожнє тросового типу. Загальні 

технічні умови 

– ДСТУ Б В.2.3-28:2011 Огородження дорожні металеві бар’єрного типу. Технічні умови 

(ГОСТ 26804-86, MOD) 

– СОУ 45.2-00018112-007:2008 Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги загального 

користування. Порядок визначення ділянок і місць концентрації дорожньо-транспортних 

пригод на дорогах загального користування 



ДП «ДерждорНДІ».  Орган з 

сертифікації персоналу 

СХЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ «АУДИТОР БЕЗПЕКИ АВТОМОБІЛЬНИХ 

ДОРІГ». Схема сертифікації персоналу  СхСП.11:2019 

Аркуш     7 

Аркушів  7 
 

 

Редакція  3 від 23.03.2021 

 

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 

          

 


