
 

Додаток №3 
 

Обмеження з професій (спеціальностей) та спеціалізацій 

вступників за медичними показаннями  

 

 
Код 

за 

ДК 

Перелік професій 

Вид 

професійної 

підготовки 

Медичні обмеження 

7212 

 

 

 

7241 

Електрозварник 

ручного 

зварювання (2,3 

розряду); 

Електромонтажни

к силових мереж 

та 

електроустаткува

ння (3(2-3), 4 

розряду);  

Первинна 

професійна 

підготовка 

Професія протипоказана людям, які страждають: 

органічними захворюваннями і вираженими 

функціональними порушеннями центральної 

нервової системи; психічними захворюваннями, 

наприклад, епілепсією; захворюваннями серцево-

судинної, ендокринної систем; вираженими 

захворюваннями верхніх дихальних шляхів;  

хронічними захворювання печінки і часто 

рецидивуючими захворюваннями жовчовивідних 

шляхів; виразковою хворобою шлунку і 

дванадцятипалої кишки; захворюваннями органів 

слуху та хору; хронічними захворюваннями шкіри; 

алергічними захворюваннями, вестибулярним 

розладом, порушенням відчуття рівноваги, 

тремтінням рук, розладами координації рухів; · 

захворюваннями хребта, суглобів або нижніх 

кінцівок; хронічними інфекційними 

захворюваннями. 

7133 

 

7132 

 

 

7141 

Штукатур (3 (2-3); 

Лицювальник – 

плиточник(3 (2-3); 

 Маляр(2,3 

розряду) 

Первинна 

професійна 

підготовка 

Професія протипоказана людям, які страждають: 

захворюваннями: органів дихання, серцево-

судинної системи; органів травлення, нервової 

системи шкіри, опорно-рухового апарату, 

вестибулярного апарату, органів зору, алергічними 

захворюваннями. 

5122 Кухар (3,4 

розряду) 

Первинна 

професійна 

підготовка 

Професія протипоказана людям, які страждають: 

захворюваннями серцево-судинної системи; 

захворюваннями органів подиху; захворюваннями 

опорно-рухового апарата з порушенням рухових 

функцій; ендокринними захворюваннями 

/цукровий діабет;  на хронічні інфекційні 

захворювання, що є носіями бактерій; шкірна 

екзема й екзема кистей рук; дефекти зору. 

7241 

 

 

 

7212 

Електромонтер з 

обслуговування 

підстанції (ІІІ 

групи);  

Електрозварник 

ручного 

зварювання (2,3 

розряду). 

Первинна 

професійна 

підготовка 

Професія протипоказана людям, які страждають: 

органічними захворюваннями і вираженими 

функціональними порушеннями центральної 

нервової системи; психічними захворюваннями, 

наприклад, епілепсією; захворюваннями серцево-

судинної, ендокринної систем; вираженими 

захворюваннями верхніх дихальних шляхів;  

хронічними захворювання печінки і часто 

рецидивуючими захворюваннями жовчовивідних 

шляхів; виразковою хворобою шлунку і 

дванадцятипалої кишки; захворюваннями органів 

слуху та хору; хронічними захворюваннями шкіри; 



алергічними захворюваннями, вестибулярним 

розладом, порушенням відчуття рівноваги, 

тремтінням рук, розладами координації рухів; · 

захворюваннями хребта, суглобів або нижніх 

кінцівок; хронічними інфекційними 

захворюваннями. 

7212 Електрогазозварн

ик (2,3 розряду) 

Первинна 

професійна 

підготовка 

Професія протипоказана людям, які страждають: 

органічними захворюваннями і вираженими 

функціональними порушеннями центральної 

нервової системи; психічними захворюваннями, 

наприклад, епілепсією; захворюваннями серцево-

судинної, ендокринної систем; вираженими 

захворюваннями верхніх дихальних шляхів;  

хронічними захворювання печінки і часто 

рецидивуючими захворюваннями жовчовивідних 

шляхів; виразковою хворобою шлунку і 

дванадцятипалої кишки; захворюваннями органів 

слуху та хору; хронічними захворюваннями шкіри; 

алергічними захворюваннями, вестибулярним 

розладом, порушенням відчуття рівноваги, 

тремтінням рук, розладами координації рухів; · 

захворюваннями хребта, суглобів або нижніх 

кінцівок; хронічними інфекційними 

захворюваннями. 
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