
 

 

Центр сертифікації при Українському товаристві неруйнівного контролю та технічної діагностики 
(ЦС при УT НКТД)  

 

Структурна схема сертифікації персоналу в галузі НК ТОВ «ЦС при УТ НКТД» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
               «Затверджую» 
                

Процедурний комітет незалежного 
органу з сертифікації персоналу  

в галузі НК 

ТОВ «Центр сертифікації при УТ НКТД» 

- розробка та підтримування схеми  
  сертифікації; 
- затвердження критеріїв оцінки  
  компетентності фахівців; 
- формування вимог до бази  
  нормативних документів; 
- методичне забезпечення  
  кваліфікаційних екзаменів. 
 

Незалежний орган з сертифікації 
персоналу в галузі НК 

ТОВ «Центр сертифікації при УТ НКТД» 

- розробка екзаменаційних питань; 
- розробка програм підготовки і атестації; 
- розробка вимог до екзаменаційних зразків; 
- експертиза документів; 
- видача кваліфікаційних посвідчень; 
- видача сертифікатів компетентності; 
- ведення картотеки та реєстру фахівців; 
- інспекційний нагляд за сертифікованими  
  фахівцями. 

Спеціалізовані учбові центри  

з підготовки персоналу в галузі НК 

УЦ ДП «АЦНК при ІЕЗ ім.Є.О.Патона НАНУ» 
(м.Київ)  
УЦ ТОВ  «Придніпровський АЦНК і ТД» 
(м. Дніпро)  
УЦ УкрГМК при НВП 
«Дніпрочорметавтоматика» (м. Дніпро)  
УЦ "ЦНК Дніпровського національного 
університету залізничного транспорту"  
(м. Дніпро)  
УЦ при ДП «ДІАМЕХ-УКРАЇНА (м. Харків) 
УЦ ПП «ДП-ТЕСТ» (м. Київ) 

Головний екзаменаційний центр –  

ДП «АЦНК при ІЕЗ ім.Є.О.Патона» 

- підготовка і проведення кваліфікаційних екзаменів на  
  І, ІІ, ІІІ рівні; 
- підготовка екзаменаційних зразків і документації; 
- придбання та дотримання в належному стані приладів,  
  устаткування, матеріалів для проведення екзаменів; 
 - зберігання і актуалізація нормативної документації; 
- ведення і зберігання кваліфікаційної і екзаменаційної  
  документації. 

 

Регіональні і галузеві екзаменаційні центри з атестації персоналу  

в галузі НК 

Екзаменаційний центр ТОВ «Придніпровський АЦНК і ТД» (м. Дніпропетровськ); 
Екзаменаційний центр при АЦНК УкрГМК при НВП «Дніпрочорметавтоматика» 
(м. Дніпропетровськ);  
Екзаменаційний центр при ДП «Діамех-Україна» (м. Харків): 
- підготовка і проведення кваліфікаційних екзаменів на І, ІІ рівні; 
- підготовка екзаменаційних зразків і документації на них; 
- придбання та дотримання в належному стані приладів устаткування, матеріалів для 

проведення екзаменів; 
- зберігання і актуалізація нормативної документації; 

- ведення і зберігання кваліфікаційної і екзаменаційної документації. 
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Організаційна структура незалежного органу з сертифікації персоналу в галузі НК  

ТОВ «ЦС при УТ НКТД» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Незалежний орган з сертифікації персоналу в галузі НК  

ТОВ «ЦС при УТ НКТД» 

Процедурний комітет незалежного органу з 
сертифікації персоналу в галузі НК  

ТОВ «Центр сертифікації при УТ НКТД» 

- розробка та підтримування схеми   
  сертифікації; 
- затвердження критеріїв оцінки  
  компетентності фахівців; 
- формування вимог до бази нормативних   
  документів;  
- методичне забезпечення кваліфікаційних   
  екзаменів. 

 

Науково-методичний сектор 

- ведення системи якості; 
- залучення екзаменаторів; 
- розробка екзаменаційних  
  питань; 
- розробка програм підготовки і  
  атестації фахівців; 
- розробка вимог до  
  екзаменаційних зразків; 
- ведення і актуалізація фонду НД. 

Сектор забезпечення процесу сертифікації 

- приймання документів на сертифікацію; 
- експертиза та оцінка документів щодо  
  результатів екзаменів; 
- формування особистих справ фахівців; 
- ведення картотеки та реєстру фахівців; 
- інспекційний нагляд за сертифікованими  
  фахівцями; 
- ведення картотеки екзаменаторів; 
- ведення діловодства. 

 

Архів  

- реєстрація та зберігання документів і поточної документації з сертифікації персоналу; 
- зберігання нормативної документації;   
- внесення та облік змін у документацію із сертифікації персоналу; 
- видача документації у користування співробітниками центру та її прийняття. 

 




