
 

 
Центр сертифікації при Українському товаристві неруйнівного контролю та технічної діагностики 

(ЦС при УT НКТД)  

 

  

 
 

Схема первинної сертифікації персоналу в галузі НК ТОВ «ЦС при УТ НКТД» 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Сертифікація: 
- експертиза документів;  
- прийняття рішення про сертифікацію;  
- видача сертифіката компетентності 

Кваліфікаційний екзамен 
на 3-й рівень 

 

Практичний 
екзамен на 
2-й рівень 

кваліфікації 

Курс спеціальної 
підготовки для допуску 
до кваліфікаційного 
екзамену на 3-й рівень 

Кваліфікаційний екзамен 

на 2-й рівень 

Курс спеціальної підготовки для 
допуску до кваліфікаційного 
екзамену на ІІ рівень 

без 1-го рівня з 1-м рівнем 

 

Кваліфікаційний екзамен 

на 1-й рівень 

Курс спеціальної підготовки 
для допуску до кваліфікацій-
ного екзамену на І рівень 

 

Подання заявки та первинних документів: 
- копії документу про освіту; 
- відомостей про виробничий стаж; 
- довідки про стан зору та кольоросприйняття 

Набуття необхідного виробничого стажу роботи з методу 
неруйнівного контролю 

Базова технічна підготовка  
(знання елементарної математики, матеріалів та процесів) 

Загальний (EN ISO 9712, п.8.2.1) 

 

Спеціальний (EN ISO 9712, п.8.2.2) 

 

Практичний (EN ISO 9712, п.8.2.3) 

Екзамен з основного методу 
(частини D, E, F;  
ISO 9712, п.9.2,b) 

Базовий екзамен 
(частини A, B, C;  
ISO 9712, п.9.2,a) 

Загальний (EN ISO 9712, п.8.2.1) 

 

Спеціальний (EN ISO 9712, п.8.2.2) 

 

Практичний (EN ISO 9712, п.8.2.3) 
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(ЦС при УT НКТД)  

 

  

 
 

Схема повторної сертифікації персоналу в галузі НК ТОВ «ЦС при УТ НКТД» 
 
 
 

 
 

* Кандидат самостійно приймає рішення стосовно того, який з двох способів для повторної 
сертифікації застосовувати: чи складати екзамен, чи застосувати структурну систему накопичення 
балів. За даною системою кандидат на ІІІ рівень упродовж п’яти років, що передують повторній 
сертифікації, набирає залікові бали за участь у різних видах діяльності з неруйнівного контролю 
(EN ISO 9712, Додаток С) 

Сертифікація: 
- експертиза екзаменаційних документів;  
- прийняття рішення про сертифікацію;  
- видача сертифіката компетентності 

Подання документів на повторну сертифікацію: 
- заявки на сертифікацію; 
- особової картки з відомостями про виробничий стаж; 
- довідки про стан зору та кольоросприйняття 

1-й і 2-й рівні кваліфікації 3-й рівень кваліфікації* 

Кваліфікаційний 
екзамен за 
спрощеною 
процедурою 

Структурна система 
накопичення балів 
(EN ISO 9712:2012, 

додаток С) 

Кваліфікаційний 
екзамен за 
спрощеною 
процедурою 

Питання із застосування 
методу контролю  

і знань вимог системи 
сертифікації) 

Розроблення однієї 
методики контролю  

Спеціальний екзамен  
(питання із застосу-

вання методу контролю 

Практичний екзамен  
(контроль зразків і (для 

рівня 2) складання 
інструкції з контролю) 




