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Контакти ОСП «УкрНДІНК»

Кваліфікований персонал – запорука якості!
Наша адреса - 04071, м. Київ, вул. Набережно- Лугова, 8
Телефон: (044) 531-37-27(26)
Факс:
(044) 531-37-27
Електронна адреса ospndt@ukr.net
WWW:

http://www.ospndt.com/

Прийняті скорочення:
НК − неруйнівний контроль
ОСП − Орган із сертифікації персоналу
ЕТ − вихрострумовий контроль
MT − магнітопорошковий контроль
PT − контроль проникаючими речовинами
VT − візуальний контроль
UT − ультразвуковий контроль
АТ – акустично-емісійний контроль
RT – радіографічний контроль
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1. Загальна інформація про ОСП
ОСП – Орган із сертифікації персоналу в галузі неруйнівного контролю (НК), який є структурним
підрозділом ПрАТ «УкрНДІНК».
ОСП «УкрНДІНК» у якості незалежного органу та відповідно до вимог чинних правил, норм та
стандартів надає можливість оцінки і підтвердження компетентності персоналу в галузі НК на
українському та міжнародному ринках.
Сертифікація фахівців з НК згідно вимог стандартів ДСТУ EN ISO 9712:2014 (IDT ISO 9712:2012)
та ДСТУ EN 4179:2017 (IDT EN 4179:2017) проводиться на підставі атестату акредитації №6О012 від
14.01. 2019 р. виданого Національним агентством з акредитації України ( офіційний сайт НААУ http://naau.org.ua/ ).
Сертифікація персоналу в галузі НК проводиться на І, ІІ і ІІІ кваліфікаційні рівні у відповідності до
зазначених стандартів з метою:
• підтвердження кваліфікаційного рівня фахівців за одним або декількома методами
НК промислової продукції певного призначення;
• забезпечення достовірності і об`єктивності результатів НК;
• зміцнення довіри і визнання кваліфікації сертифікованих фахівців з НК нашими
замовниками.

2. Рівні кваліфікації
І рівень
Фахівець, сертифікований на І рівень, має кваліфікацію, достатню для проведення робіт з
неруйнівного контролю, відповідно до письмових інструкцій, під наглядом персоналу ІІ чи ІІІ рівнів. У
межах компетентності, що визначена сертифікатом, персонал І рівня може бути уповноважений на
виконання таких видів робіт:
• Налаштування устаткування НК;
• Проведення контролю (збір даних);
• Класифікація результатів контролю на основі заданих критеріїв оцінки;
• Представлення (оформлення) результатів контролю.
Сертифікований персонал І рівня, не несе відповідальності за вибір методики контролю чи
устаткування контролю, які мають бути використані, а також за оцінювання результатів контролю.
ІІ рівень
Фахівець, сертифікований на ІІ рівень, має кваліфікацію, достатню для здійснення неруйнівного
контролю, відповідно до встановлених чи затверджених методики. У межах компетентності, визначеної
сертифікатом, персонал ІІ рівня може бути уповноважений на виконування таких видів робіт:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

вибирати технічні прийоми для використовуваного методу;
визначати обмеження у застосуванні методу контролю;
на підставі стандартів, правил, норм і специфікацій з НК складати технологічні карти з неруйнівного
контролю конкретних деталей та вузлів.;
налаштовувати і перевіряти налаштування устаткування;
здійснювати контроль і спостерігати за ним;
тлумачити і оцінювати результати відповідно до вживаних стандартів, норм або технічних умов;
готувати письмові інструкції по контролю;
виконувати і спостерігати за здійсненням всіх обов'язків фахівця I або II рівня;
забезпечувати керівництво персоналом I або II рівня;
представляти і оцінювати результати неруйнівного контролю.

ІІІ рівень
Фахівець, сертифікований на ІІІ рівень, має кваліфікацію, достатню для виконування і керівництва
будь-якими операціями за тим методом НК, за яким його сертифіковано.
Спеціаліст, сертифікований на ІІІ рівень, може:
• брати на себе повну відповідальність за контроль на виробництві або екзаменаційний центр і
персонал;
• розробляти та затверджувати інструкції і методики з неруйнівного контролю;
• інтерпретувати стандарти, норми, технічні умови і методики;
• визначати особливі методи контролю, методики і інструкції з НК, що підлягають використанню;
• виконувати і спостерігати виконання всіх обов'язків рівнів I і II;
• керувати персоналом НК всіх рівнів.
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3. Основні принципи і сфера діяльності
ОСП «УкрНДІНК»
Головна мета нашої діяльності: робота ОСП «УкрНДІНК» повинна сприяти забезпеченню
незалежної та безсторонньої оцінки компетентності персоналу для зміцнення довіри і визнання нашими
клієнтами та задоволення їх потреб у підтвердженні кваліфікації персоналу.

Сфера діяльності: ОСП «УкрНДІНК» діє в якості органна по сертифікації персоналу

НК по:

Методи НК:
• вихрострумовий (ЕТ)
• магнітопорошковий (МТ)
• капілярний (РТ)
• ультразвуковий(UT)
• візуальний (VT)
• радіографічний (RT)
• акустично-емісійний (АТ)

У секторах, що регламентовані ДСТУ EN ISO 9712:2014, а саме:

За технологією виготовлення:
1.
2.
3.
4.
5.
5 KM

Литво (с)
Поковки (f)
Зварні з’єднання (w)
Труби, враховуючи плоскі листи для виготовлення труб (t)
Прокат (wp)
Композитні матеріали (p)

Промислові сектори:
6. Виробництво металоконструкцій (різні поєднання c, ,p, f, w, t, wp)
7. Експлуатаційний контроль (різні поєднання c, f, w, t, p, wp)
8. Залізничний транспорт і вироби для нього (поєднання f, wp або інших секторів за технологією
виготовлення):
8.1. Вагони вантажні та пасажирські;
8.2. Локомотиви та мотор - вагонний рухомий склад;
8.3. Рейки залізничні;
8.4. Залізничні та металеві мостові конструкції
9. Авіація і космонавтика (різні поєднання c, f, w, wp, p)

4. Порядок сертифікації
Процедура сертифікації (Додаток 1) починається з подачі заявки в ОСП «УкрНДІНК». Заявка може
бути як від роботодавця кандидата, так і від самого кандидата, якщо кандидат і роботодавець - одна
особа. Заявка на проведення сертифікації має встановлену форму (Додаток 2). Разом з нею до ОСП
«УкрНДІНК» подаються документи, необхідні для проведення сертифікації (Додаток 3).
На підставі експертизи поданої заявки ОСП «УкрНДІНК» надає Заявнику направлення, в якому
вказано необхідний об`єм спеціальної підготовки і стажування (за необхідності), та реквізити учбових і
атестаційних центрів, визнаних ОСП «УкрНДІНК», в яких кандидат може пройти спецпідготовку і
атестацію. На підставі направлення кандидат звертається в один із вказаних учбових центрів, де
проходить спецпідготовку і отримує свідоцтво про навчання, копії якого він повинен надати в АЦНК і
ОСП «УкрНДІНК».
Після проходження спецпідготовки кандидат або проходить стажування (за необхідності), або
звертається до одного з вказаних в направленні АЦНК, де проходить атестацію (складає кваліфікаційний
іспит).
На підставі експертизи екзаменаційних документів, з урахуванням матеріалів поданої заявки та
свідоцтва про спецпідготовку (також довідки про стажування за необхідності), ОСП «УкрНДІНК» приймає
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рішення про сертифікацію фахівця. У разі позитивного рішення фахівець включається в єдиний реєстр
фахівців з НК та йому оформлюються кваліфікаційне посвідчення і сертифікат. Зазначені документи
видаються фахівцю на підставі його власної заяви встановленої форми (Додаток 4), яку
рекомендується подавати в ОСП «УкрНДІНК» разом із заявкою на сертифікацію.
Термін дії сертифікату і кваліфікаційного посвідчення встановлюється: 3 роки для І і ІІ рівнів,
5 років для ІІІ рівня.

5. Право на сертифікацію
Кандидат повинен відповідати мінімальним вимогам до стану зору та підготовки перед
кваліфікаційним екзаменом і мати певний практичний досвід роботи з методу НК, на який подано
заявку.
Кандидат повинен надати документальне підтвердження про успішне закінчення курсу
підготовки з того методу і рівня, за яким він прагне одержати сертифікацію, у визнаному ОСП
«УкрНДІНК» учбовому центрі.
Мінімальна тривалість підготовки перед кваліфікаційним екзаменом заснована на
припущенні, що кандидат має відповідні математичні навики та базові знання матеріалів і
процесів.
Підготовка включає як теоретичний курс, так і практичний.

6. Кваліфікаційний екзамен
Кваліфікаційний екзамен охоплює метод неруйнівного контролю, що застосовують у конкретному
виробничому секторі. Атестацію (проведення кваліфікаційних іспитів) фахівців з НК проводять визнані
ОСП «УкрНДІНК» атестаційні центри з НК (АЦНК).

6.1 Зміст екзаменів на І і ІІ рівні кваліфікації
Кваліфікаційний екзамен складається із загального, спеціального і практичного екзаменів. Загальний
і спеціальний проводять у письмовій формі.
6.1.1.

Загальний екзамен – екзамен, який стосується принципів певного методу неруйнівного
контролю.
Час, що дають кандидату для складання кожного екзамену, залежить від кількості і
складності питань. Для загального екзамену середній час для відповіді на питання з
множинним вибором повинен бути не більше двох хвилин.

6.1.2

Спеціальний екзамен – екзамен, який стосується способів та апаратури і засобів НК, що
їх застосовують у відповідному секторі, знань контрольованої продукції, норм, технічних
умов і критеріїв приймання.

Для спеціального екзамену середній час для відповіді на питання з множинним вибором
не повинен перевищувати трьох хвилин на кожне питання.
Питання складені таким чином, щоб кандидат міг продемонструвати уміння робити елементарні
обчислення, знання основних положень стандартів, інструкцій та інших нормативних документів.
Якщо екзамен охоплює два чи більше виробничих сектори, мінімальна кількість питань буде не
менше тридцяти, рівномірно розподілених між відповідними типами продукції.
6.1.3. Практичний екзамен (рівні І і ІІ) – екзамен на майстерність, у ході якого кандидат
демонструє знання апаратури для контролю й уміння працювати з нею.
Практичний екзамен містить проведення контролю екзаменаційних зразків, реєстрацію (а для
кандидатів на ІІ рівень – інтерпретацію) одержуваної інформації на необхідному рівні і складання
протоколу про результати контролю за відповідною формою.
Кандидат на І рівень спирається на технологічну інструкцію (картку), видану екзаменатором.
Кандидат на ІІ рівень повинен уміти вибирати відповідну методику неруйнівного контролю і
визначати умови контролю, що стосуються даної норми, стандарту чи технічних умов.
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Середній час, що дають на практичний екзамен, повинен визначати орган сертифікації. Він
залежить від їхньої складності.
Рекомендована максимальна тривалість контролю кожної ділянки чи зразка становить:
а) для І рівня – дві години;
б) для ІІ рівня – три години.
Кандидати на ІІ рівень додатково повинні скласти як мінімум один проект технологічної інструкції
(картки) з неруйнівного контролю для персоналу І рівня. Рекомендована максимальна тривалість цієї
частини екзамену становить дві години.

6.2 Зміст екзаменів на ІІІ рівень кваліфікації
Кваліфікаційний екзамен на ІІІ рівень складається з базового екзамену і екзамену з основного
методу.
i. Базовий екзамен – екзамен на ІІІ рівень, у ході якого кандидат демонструє
знання матеріалознавства і технології стосовно області своєї діяльності, а також
теоретичних основ методів неруйнівного контролю, необхідних для фахівця ІІ
рівня.
Під час цього письмового екзамену оцінюють базові знання кандидата:


Технічні знання матеріалознавства і технології процесу.



Система кваліфікації і сертифікації персоналу з НК.



Загальні знання щонайменше чотирьох методів неруйнівного контролю, які повинні
містити хоча б один об’ємний метод. Ці методи повинні містити основний метод, за яким
кандидат претендує на сертифікацію.

Результати базового екзамену залишаються чинними п’ять років, протягом яких потрібно скласти
екзамен з основного методу.
ii. Екзамен з основного методу неруйнівного контролю – екзамен на ІІІ рівень,
у ході якого кандидат демонструє знання загальної і спеціальної теорії щодо
основного методу неруйнівного контролю, і уміння письмового викладу методики
неруйнівного контролю.
Під час цього письмового екзамену оцінюють знання кандидата, щодо основного методу:


Знання фахівця ІІІ рівня, що стосуються основ застосовуваного методу



Застосування методу неруйнівного контролю у певному секторі, враховуючи норми,
стандарти і технічні умови, що їх використовують.



Розробляння проекту однієї чи більше методик неруйнівного контролю у певному
секторі.

Кандидати на ІІІ рівень, що не мають ІІ рівня, повинні до початку екзаменів на ІІІ рівень скласти
практичний екзамен для ІІ рівня (без складання технологічної інструкції).

7. Продовження строку дії сертифікату і кваліфікаційного
посвідчення
7.1. Після закінчення першого строку дії сертифікату і кваліфікаційного посвідчення фахівця та
кожні подальші шість (для І, ІІ рівня) та десять (для ІІІ рівня) років сертифікацію можна продовжити на
новий трирічний – для І, ІІ рівня та п’ятирічний – для ІІІ рівня період за умови, що фахівець відповідає
таким вимогам:
7.1.1 представляє актуальний документ про задовільні результати перевірки гостроти зору
(чинний упродовж 12 місяців від дати перевірки);
7.1.2 надає в ОСП «УкрНДІНК» письмове підтвердження роботи по спеціальності без
значної перерви в роботі.
7.2. На підставі експертизи поданих документів ОСП «УкрНДІНК» надає наступні можливості:
-

для фахівців І та ІІ рівнів: надається направлення в один із АЦНК системи ОСП
«УкрНДІНК», де складається ресертифікаційний екзамен (Розділ 7) за спрощеною
процедурою.
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-

для фахівців ІІІ рівня (залежно від власного вибору) фахівець повинен:
1. успішно скласти ресертифікаційний екзамен (Розділ 7);

або
2. задовольняти вимоги структурної системи накопичування та підраховування
балів (згідно ДСТУ EN ISO 9712:2014 Додаток С)

У разі успішного складання ресертифікаційного екзамену за спрощеною процедурою (для І, ІІ
рівнів) та задоволення фахівцем (для ІІІ рівня) однієї з вищезазначених вимог (системи накопичення
балів або успішного складання ресертифікаційного екзамену) – продовжується строк дії сертифікату і
кваліфікаційного посвідчення фахівця.
*Значна перерва у роботі- відсутність чи зміна виду діяльності , яка не дозволяє сертифікованому фахівцю виконувати роботу
його рівня кваліфікації за методом НК у виробничому секторі, в якому його осертифіковано, у випадку, якщо:
1. тривалість одного такого періоду перевищує 365 днів;
2. тривалість двох чи більше таких періодів перевищує 2 роки.
Примітка: Законна відпустка, періоди хвороби чи курси тривалістю менше 30 днів не враховують під час визначання
перерви в роботі.

8. Ресертифікація
8.1 Фахівці І та ІІ рівня кваліфікації
Після закінчення кожного другого терміну дії сертифікату та кваліфікаційного посвідчення, для
продовження на новий строк фахівець повинен пройти ресертифікацію.
Фахівці І та ІІ рівня кваліфікації, що прагнуть сертифікації повинні:
 Відповідати критеріям 6.1.1 та 6.1.2;
 Скласти ресертифікаційний екзамен, який охоплює контроль екзаменаційних зразків, що
відповідають тій сфері, на яку поширюється дія сертифіката, для 2-го рівня фахівець додатково
повинен розробити письмову інструкцію для фахівців 1-го рівня.
Якщо фахівець не складає екзамен, то після закінчення семи днів, але не пізніше шести місяців
кандидату надається право два рази перескласти нескладений іспит. У тому випадку, якщо і цього разу
прохідний бал не досягнуто, сертифікат не відновляють і для того, щоб одержати сертифікат на даний
рівень у даному секторі і за даним методом цьому кандидату потрібно подати заявку на нову
сертифікацію.
8.2 Фахівці ІІІ рівня кваліфікації
Після закінчення кожного другого терміну дії сертифікату та кваліфікаційного посвідчення, для
продовження на новий строк фахівець повинен пройти ресертифікацію.
Фахівці ІІІ рівня кваліфікації, що прагнуть сертифікації повинні:
 Відповідати критеріям 6.1.1;
 В залежності від вибору, або скласти ресертифікаційний екзамен, або задовольнити вимоги
структурної системи накопичування та підраховування балів (згідно ДСТУ EN ISO 9712:2014 Додаток
С);
Якщо фахівець не складає ресертифікаційний екзамен, то після закінчення семи днів, але не
пізніше шести місяців кандидату надається право два рази перескласти нескладений іспит. У тому
випадку, якщо і цього разу прохідний бал не досягнуто, сертифікація анулюється і для відновлення
сертифікації у даному секторі і за даним методом кандидат повинен успішно скласти екзамен з
основного методу.
Якщо фахівець подає заявку на повторну сертифікацію пізніше 12 місяців після закінчення строку
дії сертифікату та кваліфікаційного посвідчення, то він повинен успішно скласти у повному обсязі
екзамен (загальний, спеціальний і практичний) на І та ІІ рівні, а також іспит з основного методу на ІІІ
рівень.

9. Відхилення заявки
ОСП «УкрНДІНК» може відхилити заявку на проведення сертифікації фахівця з НК, письмово
повідомивши заявника про причини відмови, на таких підставах:
• недостатній обсяг навчання за заявленим методом контролю або навчання в невизнаному ОСП
«УкрНДІНК» навчальному центрі;
• некомплектність поданих документів (після повідомлення заявника про необхідність їх
доповнення);
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•
•
•

недостатній практичний стаж роботи;
незадовільний стан здоров'я;
інші відхилення від вимог, встановлених чинними НД.

10.

Анулювання сертифікату

ОСП «УкрНДІНК» визнає сертифікат недійсним і приймає рішення про його анулювання у разі,
якщо:
1. термін дії сертифікату закінчився;
2. фахівець став фізично недієздатним виконувати свої обов'язки, що підтверджується медичним
висновком;
3. за результатами інспекційного контролю або перевірки скарги на сертифікованого фахівця
встановлено факт порушення вимог системи сертифікації персоналу;
4. встановлено наявність значної перерви (більш одного року) у роботі з методу контролю, за яким
фахівець сертифікований;
5. відсутня оплата робіт із сертифікації або інспекційного контролю

11.

Інспекційний контроль

У період дії сертифіката ОСП «УкрНДІНК» здійснює інспекційний контроль фахівця - власника
сертифіката.
Інспекційний контроль здійснюється не рідше 1 разу протягом терміну дії сертифіката.
ОСП «УкрНДІНК» подає роботодавцю висновок за результатами інспекційного контролю, у якому
зазначаються зауваження і пропозиції по їх усуненню.
У випадку негативних висновків за результатами інспекційного контролю ОСП «УкрНДІНК» може
прийняти рішення про призупинення або анулювання сертифікату та кваліфікаційного посвідчення. Усі
витрати по проведенню інспекційного контролю оплачуються власником до початку інспекційного
контролю, на підставі рахунка, що направляється одночасно з повідомленням про інспекційний
контроль.

12.

Конфіденційність

Персонал ОСП «УкрНДІНК» забезпечує конфіденційність інформації, отриманої в процесі робіт,
проведених під час сертифікації. Конфіденційність забезпечується як штатними, так і залученими
співробітниками ОСП «УкрНДІНК» експертами і екзаменаторами.

13.

Права та обов’язки заявників

Заявник має право:
• претендувати на незалежну та безсторонню оцінку його компетентності;
• на отримання сертифіката та кваліфікаційного посвідчення впродовж терміну, встановленого
документами системи якості після іспиту, за умов успішно складеного екзамену, наявності
оплати послуг по сертифікації та належним чином оформлених договірних документів;
• подавати апеляцію/ скаргу в ОСП при незгоді з рішенням атестаційної комісій або ОСП
(документ «Порядок оскарження висновків та рішень ОСП» СУЯ (СП) Р-29-17 надається на запит
замовника/скаржника);
Примітка: При незгоді зі складом апеляційної комісії, що створюється для розгляду апеляції або
скарги, позивач має право висловити обґрунтоване заперечення з вимогою заміни певної особи
(осіб).
• звертатися з проханням про повторний іспит у випадку нескладення незданого іспиту (згідно
правил ОСП);
• оскаржити негативне рішення про допуск до кваліфікаційного іспиту перед керівником АЦНК
(згідно правил ОСП);
• у випадку неповного комплекту документів Заявник має право на повідомлення з боку ОСП про
необхідність надання відсутніх документів;
• за наявності декількох рівноцінних варіантів вибору УЦ і АЦНК (щодо методів НК і виробничих
секторів) Заявник має право вибрати УЦ і АЦНК на свій розсуд (за умови, що сфера діяльності
центру відповідає заявці кандидата).
Заявник зобов’язаний:
• своєчасно надавати ОСП необхідні для проведення сертифікації документи;
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дотримуватися правил поведінки під час іспиту;
забезпечити надання правдивої інформації щодо стану зору, рівня освіти, кваліфікації, досвіду
роботи тощо;
• дотримуватися правил та порядку проведення сертифікації, встановлених ОСП;
• оплачувати витрати по сертифікації та інспекційному контролю за діяльністю протягом терміну
дії сертифіката (здійснює роботодавець або сам кандидат, якщо він є роботодавцем);
• дотримуватись вимог стандарту, згідно вимог якого фахівець сертифікований, протягом усього
терміну дії сертифікату;
• проводити контроль тільки тим методом НК і у тих виробничих секторах, які вказані у
посвідченні(ннях) та сертифікаті(ах)
Примітка: при проведенні робіт у якості сертифікованого ОСП «УкрНДІНК» фахівця;
• використовувати сертифікацію таким чином, щоб не дискредитувати ОСП та не робити заяв
відносно сертифікації, які ОСП міг би розглядати як такі, що вводять в оману або недозволені;
• у разі позбавлення сертифікації припинити заяви про сертифікацію, що містять будь-яке
посилання на ОСП або його систему сертифікації, та повернути відповідні сертифікати, видані
ОСП;
• не використовувати сертифікат та посвідчення таким чином, щоб вони вводили в оману;
• зберігати записи про всі рекламації до своєї роботи, пов’язані із сферою дії сертифіката;
• дотримуватися вимог щодо інспекційного нагляду за діяльністю, як сертифікованого фахівця, з
боку ОСП;
• своєчасно, упродовж місяця, інформувати ОСП про зміну місця роботи та проживання.
•
•

14. Публікація результатів сертифікації
Дані про фахівців, що пройшли сертифікацію, заносяться до Єдиного Реєстру сертифікованих
ОСП «УкрНДІНК» фахівців, який регулярно публікується на сайті http://www.ospndt.com/
(актуалізується не рідше одного разу на півроку) та в інших спеціалізованих виданнях у галузі НК.
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Додаток 1
Схема проведення сертифікації персоналу з НК

Надходження
заявки

Заявник

Передатестаційна
підготовка

Реєстрація заявки

Направлення на
передатестаційну
підготовку та/або
атестацію

Видача свідоцтва
про навчання

УЦ

Експертиза
документів

Проведення
іспиту

Зауваження за
підсумками експертизи

Прийняття рішення
про сертифікацію

Передача
екзаменаційних
матеріалів в ОСП

АЦ

Оформлення
сертифіката

Внесення до
Реєстру

Оформлення
особової справи

Реєстрація і видача
сертифіката

Інспекційний
контроль

Анулювання
сертифіката

Прийняття рішення за
результатами
контролю

ОСП
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Додаток 2
Заявка на проведення сертифікації
ОРГАН ІЗ СЕРТИФІКАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ В ГАЛУЗІ НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ
«УкрНДІНК»
(ОСП «УкрНДІНК»)

ЗАЯВКА
на проведення сертифікації фахівця з неруйнівного контролю
(заявник - підприємство, приватна особа: повна назва та поштова адреса, контактний телефон)

просить Орган із сертифікації персоналу з неруйнівного контролю провести сертифікацію
компетентності фахівця
(прізвище, ім'я, по батькові)

у відповідності із стандартом ДСТУ EN ISO 9712:2014 / ДСТУ EN 4179:2017 з
______________методу контролю на
кваліфікаційний рівень.
Виробничий сектор, тип продукції:
(перелік секторів та типів продукції)

Стаж практичної роботи з даного методу: _____________ років у виробничому секторі
(перелік секторів)

Додатки:

1. Документ про освіту (копія).
2. Копія сертифікату з даного методу з відмітками роботодавця (при розширенні сфери дії, ресертифікації або повторній сертифікації).
3. Документ про спеціальну підготовку, виданий визнаним ОСП центром навчання, завірений печаткою або копія кваліфікаційного
посвідчення (за наявності).
4. Довідка про стан зору (для радіографічного методу додатково - про можливість роботи в зоні дії іонізуючого випромінювання).
5. Три фотокартки розміром 3х4 см.
6 Перелік розроблених кандидатом особисто або у співавторстві методичних матеріалів з даного методу НК (для III рівня квал.)

Роботодавець гарантує оплату витрат по сертифікації фахівця та інспекційному контролю за його
діяльністю протягом терміну дії сертифіката.
Керівник організації

_______________
(підпис)

_________________
(п.і.б.)

Головний бухгалтер

_______________

_________________

Кандидат на сертифікацію

_______________

_________________

(підпис)

(підпис)

(п.і.б.)

(п.і.б.)

М.П.
Примітка. 1. Якщо кандидат бажає контролювати усі види продукції, що застосовуються в даному виробничому секторі, то сектори першої
групи не вказуються або вказується “Основний метал і зварні з'єднання у секторах.........".
2. Якщо кандидат бажає контролювати окремі види продукції, що застосовуються в даному виробничому секторі, то
перераховуються ці види продукції (наприклад: литво, труби і т.п.).
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Додаток 3
Перелік документів, які необхідно подати в ОСП

для проходження сертифікації фахівця з неруйнівного контролю

Документ

Примітка

1. Заявка на проведення сертифікації
фахівця з неруйнівного контролю.

оформлюється на кожен метод
НК окремо, підписується
роботодавцем, головним
бухгалтером та фахівцем
копія
оригінал або копія

1.1. Документ про освіту
1.2.
Документ
про
спеціальну
підготовку у визнаному ОСП центрі
навчання ;
1.3. Кваліфікаційне посвідчення по
заявленому методу НК (за наявності)
1.4. Медична довідка про стан зору
1.5. Копія паспорту (сторінка з
прізвищем).
1.6. Копія сертифікату з даного методу
з відмітками роботодавця.

копія
копія
при розширенні сфери дії,
ресертифікації або повторній
сертифікації
підписані фотокартки із
зворотної сторони (ПІБ)
особиста заява встановленого
зразка за підписом фахівця

1.7. Три фотокартки розміром 3х4 см.
(для кожного методу)
2. Заява про видачу сертифікату

Рекомендована форма довідки про стан зору
ДОВІДКА

Видана для подання в ОСП, про те що гострота зору (з коригуючими лінзами)
працівника
(П.І.Б.)
відповідає:
№
параметри зору
1. на віддалі
2. зблизька
3. сприйняття кольорів

праве око

ліве око

нормальне (порушене)

Лікар-окуліст
(підпис)

М.П.

(П.І.Б.)

“___”_________ 200__ р.

Гострота зору − для всіх рівнів
Кандидат повинен представити документальне підтвердження задовільного стану свого зору, що засвідчує
окуліст, оптометрист чи інший уповноважений фахівець-медик відповідно до таких вимог:
1. на близькій відстані гострота зору кандидата повинна бути така, щоб він міг прочитати букви мінімум розміру 1
за таблицею Джегера чи №4,5 шрифту „Times Roman” чи букви еквівалентного розміру з відстані не менше 30
см одним чи обома очима в окулярах чи без окулярів.
2. сприйняття кольору повинне бути достатнє для того, щоб кандидат міг розрізнити і диференціювати контраст
між кольорами, використовуваними у методі неруйнівного контролю, що визначений роботодавцем.
Перевіряння гостроти зору потрібно проводити не менше одного разу на рік.
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Додаток 4
Заява на видачу сертифікату
ОРГАН ІЗ СЕРТИФІКАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ В ГАЛУЗІ НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ
«УкрНДІНК»
(ОСП «УкрНДІНК»)

Керівнику ОСП «УкрНДІНК»
(П.І.Б. кандидата)

(місце роботи кандидата, поштова адреса)

ЗАЯВА
Прошу видати мені сертифікат компетентності _________ рівня з __________________ методу
неруйнівного контролю.
Отримуючи сертифікат, я,

(П.І.Б. кандидата)

(домашня адреса, дата і місце народження)

зобов’язуюсь:

дотримуватись вимог стандарту ДСТУ EN ISO 9712:2014 / ДСТУ EN 4179:2017 протягом усього
терміну дії сертифікату;
 проводити контроль тільки тим методом НК і у тих виробничих секторах, які вказані у посвідченні та
сертифікаті;
 використовувати сертифікацію таким чином, щоб не дискредитувати ОСП та не робити заяв відносно
сертифікації, які ОСП міг би розглядати як такі, що вводять в оману або недозволені;
 у разі позбавлення сертифікації припинити заяви про сертифікацію, що містять будь-яке посилання на
ОСП або його систему сертифікації, та повернути відповідні сертифікати, видані ОСП;
 не використовувати сертифікат та посвідчення таким чином, щоб вони вводили в оману;
 зберігати записи про всі рекламації до моєї роботи, пов’язані із сферою дії сертифіката.
Я звільняю ОСП від відповідальності у зв’язку із скаргами, які можуть виникнути в результаті моєї
діяльності як сертифікованого фахівця.
Я не заперечую проти того, що інформацію про мене (прізвище, ім’я, по батькові, результати
сертифікації) буде опубліковано у відкритій пресі, а також згоден з вимогами щодо інспекційного нагляду за
моєю діяльністю, як сертифікованого фахівця, з боку ОСП.
Зобов’язуюсь своєчасно, упродовж місяця, інформувати ОСП про зміну місця роботи та проживання.


“____”_____________ 20____ р.



________________________________
(підпис)
Будь ласка, акуратно поставте підпис
у виділеному прямокутнику. Даний підпис
буде внесена у Ваш сертифікат
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