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Порядок 

проведення іспиту виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних 

зі створенням об’єктів архітектури,які проходять професійну атестацію 

за напрямком професійної атестації інженерів з технічного нагляду 

 

1. Цей Порядок розроблений відповідно до статей 16-1 та 17 Закону 

України «Про архітектурну діяльність», пунктів 8-10 Порядку проведення 

професійної атестації  виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних  

із створенням об’єктів архітектури, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 23.05.2011 № 554, в редакції постанови Кабінету 

Міністрів України від 23 червня 2021 року № 651, пункту 4.6. Положення  

про Атестаційну архітектурно-будівельну комісію, затвердженого наказом 

Мінрегіону від 25.06.2011 № 93, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 

15.07.2011 за № 878/19616, наказу Мінрегіону від 28.04.2020 року № 103 

«Про делегування повноважень Мінрегіону щодо проведення професійної 

атестації інженерів технічного нагляду саморегулівній організації  

у сфері архітектурної діяльності – Всеукраїнській громадській організації  

«Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об’єктів 

архітектури», кваліфікаційних вимог, затверджених наказом Мінрегіону  

від 08.08.2017 року № 192 «Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних 

характеристик професій працівників Випуск 64 «Будівельні, монтажні  

та ремонтно-будівельні роботи», Порядку реалізації делегованого 

повноваження щодо проведення професійної атестації інженерів технічного 

нагляду, прийнятого Правлінням «ГІТН» (протокол 03.11.2014 року 

№11/1/14), погодженого Мінрегіоном, лист від 25.11.2014 року № 7/17-13991, 

з метою встановлення єдиних умов та порядку проведення іспиту. 

2. За відсутності підстав для відмови в допуску до проведення 

професійної атестації і за наявності документа або інформації (реквізитів 

платежу) про внесення плати за її проведення приймається рішення  

про допуск до проведення професійної атестації та проведення іспиту  

для підтвердження професійної спеціалізації, рівня кваліфікації та знань. 

3. Підтвердження професійної спеціалізації, рівня кваліфікації та знань 

виконавців пов’язаних із створенням об’єктів архітектури та інженерів  

з технічного нагляду, які виявили бажання підвищити категорію, 

здійснюється шляхом проведення  іспиту відповідно до заявленого 

кваліфікаційного рівня (відповідної категорії кваліфікаційного сертифіката), 

який бажає отримати виконавець. 



4. Строк проведення іспиту та прийняття рішення про видачу 

кваліфікаційного сертифіката або про відмову в його видачі за результатами 

складення іспиту не може перевищувати одного місяця з дня отримання 

заяви про допуск та поданих документів. 

5. Іспит складається за напрямом професійної атестації відповідно  

до видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури  

за такими спеціалізаціями: технічний нагляд за будівництвом будівель  

і споруд та технічний нагляд за будівництвом автомобільних доріг. 

6. Іспит проводиться Екзаменаційною комісією (далі – Комісія), до складу 

якої входять представники Атестаційної архітектурно-будівельної комісії,  

її робочих органів, саморегулівної організації а також можуть включатися 

науковці, представники закладів освіти, які здійснюють підвищення 

кваліфікації виконавців та висококваліфіковані сертифіковані фахівці  

за напрямом професійної атестації інженерів з технічного нагляду. 

7. Персональний склад Комісії затверджується рішенням Атестаційної 

архітектурно-будівельної комісії саморегулівної організації. При складанні 

іспиту для отримання кваліфікаційного сертифіката інженера з технічного 

нагляду І категорії (будівництво) та провідного інженера з технічного 

нагляду (будівництво) можуть також залучатися члени Атестаційної 

архітектурно-будівельної комісії. Мінімальна кількість членів 

Екзаменаційної комісії, яка залучається до проведення іспиту не може бути 

меншою трьох осіб. 

8. До складання іспиту допускаються виконавці окремих видів робіт 

(послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури (далі – виконавці), 

які: 

- здобули вищу освіту за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, 

спеціаліста, магістра за напрямом професійної атестації, відповідно  

до кваліфікаційних вимог, та мають стаж роботи за фахом не менш як три 

роки. 

- подали до Атестаційної архітектурно-будівельної комісії заяву про допуск 

до проведення професійної атестації та додані документи, визначені 

пунктом 5 Порядку проведення професійної атестації виконавців окремих 

видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури; 

- пройшли підвищення кваліфікації за відповідними програмами за напрямом 

професійної атестації; 

- отримали рішення Атестаційної архітектурно-будівельної комісії  

про допуск до проведення професійної атестації та проведення іспиту; 

- внесли в установленому порядку плату за проведення професійної атестації. 

9. Наявність вищої освіти визначається на підставі наданих виконавцем 

документів, які підтверджують здобуття освіти у вищих навчальних закладах 

України за напрямом професійної атестації відповідно до кваліфікаційних 

вимог. 

10. Іспит, як правило, проводиться у формі письмового тестування,  

а в залежності від технічних можливостей за рішенням Атестаційної 

архітектурно-будівельної комісії саморегулівної організації іспит може 

проводитися також у формі комп’ютерного тестування. 



11. Іспит проводиться з використанням паперових або електронних носіїв 

за допомогою програмних засобів та включає виконання тестових завдань,  

у тому числі не менше 25 завдань загального та 25 завдань спеціального 

характеру. Крім цього, іспит додатково може включати виконання не більше 

трьох ситуаційних завдань. 

12. До тестового завдання включаються перелік завдань загального 

характеру та спеціального характеру за відповідною спеціалізацією: 

технічний нагляд за будівництвом будівель і споруда або технічний нагляд  

за будівництвом автомобільних доріг. Завдання містять запитання різного 

рівня складності, відбираються перед кожним проведенням іспиту за 

випадковим принципом та включаються до різних варіантів тестових 

завдань. Завдання та варіанти відповідей на них затверджуються Комісією. 

13. Загальна кількість тестових завдань включає: 

а) для отримання кваліфікаційного сертифіката інженера з технічного 

нагляду ІІ категорії - 60 (шістдесят) завдань: 30 завдань загального характеру 

і 30 завдань спеціального характеру. 

б) для отримання кваліфікаційного сертифіката інженера з технічного 

нагляду І категорії та провідного інженера з технічного нагляду -  

80 (вісімдесят) завдань: 40 завдань загального характеру і 40 завдань 

спеціального характеру. 

14. Для отримання кваліфікаційного сертифіката провідного інженера  

з технічного нагляду для складання іспиту додатково включаються три 

ситуаційних завдання, які виконуються у процесі співбесіди безпосередньо 

на засіданні Атестаційної комісії. 

15. Порядок проведення іспиту, зразки тестових та ситуаційних завдань, 

інформація про дату, час та місце проведення іспиту, відомості  

про виконавців, які успішно склали іспит, оприлюднюються на офіційному 

веб-сайті саморегулівної організації, а також на порталі електронної системи. 

16. Іспити проводяться по мірі необхідності за наявності поданих для 

проведення професійної атестації документів, але не рідше одного разу  

на місяць за умови прийнятого рішення про допуск до проведення 

професійної атестації та проведення іспиту. 

17. Проведення іспиту за кожним напрямком професійної атестації 

проводиться по мірі прийняття рішення про допуск до проведення  

професійної атестації та проведення іспиту. Проведення іспиту  

для одержання кваліфікаційного сертифіката інженера з технічного нагляду  

І категорії та провідного інженера з технічного нагляду проводиться за 

місцем знаходження Атестаційної комісії у м. Києві. 

18. Виконавець перед проведенням іспиту повинен пред’явити документ, 

що посвідчує його особу, відключити всі можливі засоби зв’язку (мобільний, 

електронний тощо), під розпис ознайомитись з Порядком проведення іспиту, 

заповнити особову картку встановленої форми, наведеної у Додатку 1,  

що додається до цього Порядку та отримати (у разі проведення іспиту 

шляхом надання письмових відповідей) тестові запитання з підписом члена 

Екзаменаційної комісії на кожному з аркушів. 



19. Приміщення для проведення іспиту має відповідати умовам зручного 

розміщення та забезпечувати можливість для індивідуальної підготовки  

та написання відповідей. 

20. Тривалість іспиту встановлюється з урахуванням часу, необхідного 

для надання відповідей на завдання загального і спеціального характеру,  

а також додаткового часу для складання ситуаційних завдань та не може бути 

меншою 1 хвилини на одне завдання.  

21. Для одержання кваліфікаційного сертифіката тривалість іспиту 

становить для:  

-  інженера з технічного нагляду ІІ категорії не менше 60 хвилин: 

- інженера з технічного нагляду І категорії та провідного інженера  

з технічного нагляду не менше 1 години 30 хвилин. 

На вирішення ситуаційних завдань провідному інженеру з технічного 

нагляду додатково надається не менше 10 хвилин на розв’язання одного 

ситуаційного завдання. 

22. При проведенні іспиту у формі письмового тестування, за 5 хвилин  

до закінчення відведеного часу, один із членів Екзаменаційної комісії 

попереджає про завершення іспиту, після чого аркуші із тестовими 

запитаннями, посвідчені підписом особи, яка складала іспит, подаються  

на перевірку до Екзаменаційної комісії.  

23. За результатами складення виконавцем іспиту Атестаційною 

архітектурно-будівельною комісією приймається рішення про видачу 

кваліфікаційного сертифіката або про відмову в його видачі. 

24. Підставою для відмови у видачі кваліфікаційного сертифіката  

за результатами іспиту є непідтвердження професійної спеціалізації, рівня 

кваліфікації та знань виконавця. 

25. Виконавець має право повторно подати заяву про допуск до 

проведення професійної атестації, але не раніше ніж через шість місяців 

після прийняття рішення про відмову у видачі кваліфікаційного сертифіката. 

26. Тестові та ситуаційні завдання категорично забороняється копіювати, 

фотографувати або виносити за межі приміщення для проведення іспиту.  

У разі неподання аркушів із тестовими запитаннями та відповідями  

на перевірку до Екзаменаційної комісії особа, яка допустила таке порушення 

вважається такою, що іспит не склала. 

27. Під час проведення іспиту забороняється використовувати будь-які 

джерела інформації, як-то нормативно-правові акти (документи), підручники, 

навчальні посібники, конспекти, інші письмові джерела інформації та/або 

засоби зв’язку (електронного, мобільного, тощо). У разі виявлення 

використання виконавцем сторонніх джерел інформації, така особа 

відсторонюється від участі у складанні іспиту і вважається такою, що його не 

склала, про що складається відповідний акт, який підписується членами 

Екзаменаційної комісії, які беруть участь у проведенні іспиту.  

28. У разі порушення вимог Порядку проведення іспиту, Екзаменаційна 

комісія має право зупинити проведення іспиту до усунення виявлених 

порушень, про що складається відповідний акт, який підписується членами 

Екзаменаційної комісії. Рішення щодо можливості подальшого проведення 



професійної атестації або відмову у проведенні професійної атестації 

виконавців, які грубо порушили Порядок проведення іспиту приймає 

Атестаційна архітектурно-будівельна комісія. 

29. Після закінчення часу, відведеного для проведення іспиту, Комісією 

здійснюється перевірка відповідей та їх оцінювання. Іспит вважається 

складеним за умови надання виконавцем не менш, як по 70 відсотків 

правильних відповідей загальної кількості тестових та ситуаційних завдань 

загального та спеціального характеру.  

30. Результати завдань по кожній частині зараховуються окремо, одна 

правильна відповідь прирівнюється до 1 (одного) бала. Рівень кваліфікації  

і знань за результатами іспиту підтверджуються мінімально необхідною 

кількістю набраних балів і становить для:  

-  інженера з технічного нагляду ІІ категорії не менше 21 бала у кожній 

частині тестових завдань загального та спеціального характеру; 

- інженера з технічного нагляду І категорії та провідного інженера  

з технічного нагляду не менше 28 балів у кожній частині тестових завдань 

загального та спеціального характеру.  

Мінімальна кількість правильно вирішених ситуаційних завдань для 

провідного інженера з технічного нагляду становить - два із трьох. 

31. На вимогу виконавця він повинен бути ознайомлений з результатами 

наданих ним відповідей на тестові та ситуаційні завдання. Ознайомлення 

проводиться у приміщені для складання іспиту в присутності члена 

Екзаменаційної комісії. 

32. Результати іспиту оформляються у вигляді протоколу, в якому 

зазначається:  

− дата та місце проведення іспиту;  

− напрям професійної атестації; 

− прізвище, ім'я та по батькові членів Екзаменаційної комісії;  

− кількість тестових завдань загального та спеціального характеру  

чи додаткових ситуаційних завдань;  

− форма проведення іспиту; 

− список виконавців, які складали іспит; 

− кількість правильних відповідей, окремо по частинам завдань; 

− результати оцінювання; 

− пропозиції Екзаменаційної комісії; 

− зауваження про складання іспиту, інформація про заяви та скарги, 

отримані від виконавців, що складали іспит або членів Екзаменаційної 

комісії (за наявності). 

33. Протокол підписується членами Екзаменаційної комісії та разом  

із матеріалами іспиту (особовою карткою та відповідями на тестові та/або 

завдання передаються до Атестаційної архітектурно-будівельної комісії. 

34. Після завершення перевірки Комісія ознайомлює виконавців,  

які складали іспит, з його результатами. Інформування інших осіб про 

результати іспиту не допускається, крім членів Екзаменаційної  



та Атестаційної Комісій і випадків прямо передбачених чинним 

законодавством України. 

35. На прохання виконавця, який не склав іспит, Екзаменаційна комісія 

може надати йому для ознайомлення тестові та ситуаційні завдання  

з наданими відповідями без здійснення ксерокопій, фотознімків, відео 

фіксацій, письмових виписок або інших наглядних фіксацій тестових та 

ситуаційних завдань та відповідей на них. Ознайомлення з відповідями 

відбувається в присутності члена Екзаменаційної комісії. 

36. У разі якщо виконавець з поважних причин не з’явився для 

проведення іспиту чи складання ситуаційних завдань (хвороба, відрядження, 

відпустка, сімейні чи службові обставини) у визначений день і час, за його 

заявою, в порядку виключення, може бути визначено іншу дату і час 

проведення іспиту або складання ситуаційних завдань. 

37. У такому випадку, прийняття рішення про видачу кваліфікаційного 

сертифіката або про відмову в його видачі може бути прийнято 

Атестаційною архітектурно-будівельною комісією без дотримання строків, 

визначених пунктом 10 Порядку проведення професійної атестації 

відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних  

із створенням об’єктів архітектури. 

38. Рішення Атестаційної архітектурно-будівельної комісії саморегулівної 

організації про відмову у видачі кваліфікаційного сертифіката може бути 

оскаржено протягом 15 днів з дня набрання оскаржуваним рішенням 

законної сили до Апеляційної комісії саморегулівної організації. Для цього 

особа, права якої порушені, подає скаргу у паперовій або в електронній 

формі через електронний кабінет користувача електронної системи та/або 

іншу державну інформаційну систему, інтегровану з електронною системою 

з дотриманням вимог встановлених п. 26 Порядку проведення професійної 

атестації. 

39. За бажанням виконавця, який має чинний кваліфікаційний сертифікат, 

виданий до 01 січня 2016 року, для потреб проходження професійної 

атестації з отримання кваліфікаційного сертифіката вищої кваліфікаційної 

категорії може зараховуватися результат іспиту, складений до 01.01.20216 

року. Звернення виконавця про зарахування результату іспиту подається 

письмово. 
(Порядок доповнено пунктом 39, згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-

будівельної комісії саморегулівної у сфері архітектурної діяльності Всеукраїнської 

громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об’єктів 

архітектури», протокол від 05.07.2021 року № 62.) 

_____________________________________________ 
  



Додаток 1 

до Порядку проведення іспиту 

відповідальних виконавців 

окремих видів робіт (послуг), 

пов’язаних із створенням 

об’єктів архітектури 

 

Всеукраїнська громадська організація «Гільдія інженерів 

технічного нагляду за будівництвом об’єктів архітектури» 
АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ  

 

ОСОБОВА КАРТКА № _____ 
 

Прізвище, ім’я, по батькові _____________________________________________________________________ 

 

Адреса, телефон: ______________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

Місце проведення іспиту: ______________________________________________________________________ 

 

Дата і час проведення іспиту: ________  _____________ ___________ _________________________________ 

                                                       число           місяць                рік                      час початку та закінчення 

Форма проведення іспиту (необхідне підкреслити): письмове тестування, комп’ютерне тестування. 

Напрям професійної атестації ___________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

вказати бажаний кваліфікаційний рівень 

З порядком проведення іспиту виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів 

архітектури, які проходять професійну атестацію ознайомлений. 

 

Особа, що складає іспит:               ____________________        ________________________________________ 

                                                                           підпис                                        Прізвище, ініціали 

Результати іспиту та рішення Екзаменаційної комісії: 

 для тестування: 

Блок питань Всього 

запитань 

(шт.) 

Кількість 

правильних 

відповідей 

(прописом) 

(шт.) 

Кількість  

неправильних та не 

наданих відповідей 

(прописом) 

(шт.) 

Рішення 

екзаменаційної 

комісії 

(складено/не 

складено) 

Загальний     

Спеціальний     

Члени Екзаменаційної комісії: 

                                                            ____________________        ______________________ 

                                                                           підпис                          Прізвище, ініціали 

                                                            ____________________        ______________________ 

                                                                          підпис                          Прізвище, ініціали 

                                                           ____________________        ______________________ 

                                                                          підпис                          Прізвище, ініціали 

 

Зауваження* (за наявності)  ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

                                                             ____________________        ______________________ 

                                                                          підпис                          Прізвище, ініціали 

*Заповнюється особою, що складала іспит або членами  Екзаменаційної комісії. 


