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ПОЛІТИКА ЦС ПРИ УТ НКТД В ГАЛУЗІ ЯКОСТІ
Політика та процедури ЦС при УТ НКТД в галузі якості спрямовані на досягнення
високого рівня організації і проведення сертифікації фахівців з неруйнівного контролю у
визначеній галузі акредитації для отримання об’єктивної інформації про наявність підготовки,
професійних знань, навичок і досвіду персоналу з неруйнівного контролю на внутрішньому і
міжнародному ринках.
Політика та процедури ЦС при УТ НКТД пов’язана з критеріями відповідно до вимог
EN ISO 9712, є прозорими й однаковими для усіх кандидатів і відповідає всім встановленим
нормам і вимогам. ЦС при УТ НКТД не використовує процедури, які ускладнюють і
заважають доступ заявників та кандидатів до сертифікації.
ЦС при УТ НКТД визначає політику та процедури для надання, підтримання,
поновлення, розширення та скорочення галузі сертифікації персоналу з НК, а також
припинення чи скасування сертифікації.
ЦС при УТ НКТД обмежує свої вимоги, оцінку та рішення щодо сертифікації тими
питаннями, які конкретно стосуються галузі сертифікації персоналу з неруйнівного контролю.
ЦС при УТ НКТД усвідомлює важливість забезпечення неупередженості, уникнення
конфліктів інтересів та гарантує об’єктивність своєї діяльності із сертифікації.
ЦС при УТ НКТД заявляє, що буде забезпечувати проведення політики установлення,
документування і підтримки ефективної системи якості, постійне її вдосконалення та розвиток
для забезпечення вимог з якості організації і проведення сертифікації персоналу.
ЦС при УТ НКТД несе повну відповідальність за всі супідрядні роботи.
ЦС при УТ НКТД забезпечує безпеку всіх матеріалів, інформації та робіт із
сертифікації протягом усього процесу сертифікації.
Реалізація цієї політики здійснюється функціонуванням системи управління якістю
робіт із сертифікації персоналу, що відповідає галузі акредитації ЦС при УТ НКТД.
Система якості у ЦС при УТ НКТД забезпечується завдяки:
• підбору фахівців ЦС при УТ НКТД, постійного підвищення їхньої кваліфікації та
професійного рівня;
• наявності програм підготовки фахівців з неруйнівного контролю;
• наявності бази екзаменаційних питань для сертифікації фахівців з неруйнівного контролю,
яка постійно поновлюється;
• технічній оснащеності та застосуванню тільки метрологічно забезпечених (атестованих,
каліброваних) приладів і обладнання, стандартних і контрольних зразків та дотриманню
періодичності їх атестації і калібрування;
• наявності парку екзаменаційних зразків для проведення практичних екзаменів відповідно
для кожного методу та рівня контролю та у секторах згідно з галуззю акредитації;
• підбору кваліфікованих екзаменаторів ЦС при УТ НКТД та постійному підтриманню
їхньої кваліфікації;
• дотриманню високого рівня організації і проведення робіт з сертифікації персоналу;
• створенню та підтриманню в ЦС при УТ НКТД необхідних умов при сертифікації
персоналу;
• персональній відповідальності фахівців та екзаменаторів ЦС при УТ НКТД за якість
організації та проведення робіт з сертифікації персоналу, дотримання вимог нормативної
документації з сертифікації;
• проведенню внутрішнього контролю.
Здійснення політики в галузі якості ЦС при УТ НКТД також забезпечуватиметься:
• системою угод з органами сертифікації систем якості та ЦС, які акредитовані в системі
Національного агентства з акредитації України (НААУ);
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•

зв’язками з підприємствами та організаціями, що потребують сертифікації персоналу з
неруйнівного контролю.
Функціонування системи забезпечення якості досягатиметься:
• старанною підготовкою приладів і обладнання, стандартних, контрольних і екзаменаційних
зразків до проведення робіт із сертифікації персоналу;
• проведення робіт із сертифікації згідно з методиками;
• акуратним оформленням завдань, протоколів загальних, спеціальних та практичних
екзаменів, протоколів контролю, технологічних карт контролю;
• компетентністю персоналу ЦС при УТ НКТД відповідно вимогам системи якості.
Політика в галузі якості ЦС при УТ НКТД включає:
• впровадження в ЦС при УТ НКТД національних та міжнародних стандартів із сертифікації
персоналу;
• гарантування об’єктивності та неупередженості оцінки кваліфікації персоналу з
неруйнівного контролю;
• надання усім зацікавленим особам інформації про порядок і процедури проведення
сертифікації, сертифікованих фахівців, навчальні та екзаменаційні центри ЦС при УТ
НКТД;
• підготовку програм та екзаменаційних білетів по різним методам неруйнівного контролю і
для різних галузей промисловості;
• впровадження системи постійного вивчення і виконання вимог підприємств різних форм
власності та приватних осіб до рівня підготовки сертифікованого персоналу;
• обов‘язкове виконання цієї політики якості всім персоналом ЦС при УТ НКТД.
Контроль за якістю проведення робіт із сертифікації персоналу у порядку інспекційного
контролю за діяльністю ЦС здійснює НААУ.
Постійний внутрішній контроль за якістю проведення робіт із сертифікації персоналу
здійснює директор ЦС при УТ НКТД. Політика керівництва з питань якості передбачає і
спрямована на:
• використання адміністративних і юридичних прав для забезпечення робіт із сертифікації
персоналу;
• забезпечення якості робіт з метою запобігання негативним діям та протизаконному тиску,
які можуть негативно впливати на роботу співробітників ЦС при УТ НКТД;
• впровадження дієвої системи оплати і стимулювання праці, яка виключає можливості
мотивації або впливу на персонал ЦС;
• захист прав та забезпечення режиму конфіденційності процесу сертифікації.
Система забезпечення якості періодично переглядається директором ЦС при УТ НКТД
з метою коригування і забезпечення її функціонування.
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