
Додаток №4 

Обмеження з професій та спеціалізацій  

 за віком, статтю відповідно до освітньо-кваліфікаційних характеристик  

державних стандартів та медичними показниками відповідно 

 до наказу МОЗ від 21.05.2007 р. № 246 «Про затвердження  

Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій» 

Код за ДК 

Перелік професій, 

спеціальностей та 

спеціалізації 

Вид 

професійної 

підготовки 

Обмеження професій (спеціальностей) та спеціалізації за 

віком випускників, статтю та медичними показниками 

7212 Електрогазозварник первинна 
професійна 
підготовка 

Професія протипоказана людям, які страждають: 
доброякісні пухлини, що перешкоджають виконанню робіт 
середньої важкості, Захворювання опорно- рухового апарата 
з порушенням функції, Виражене варикозне розширення 
вен. Тромбофлебіт, Порушення функції вестибулярного 
апарата, Хвороби органів зору, Виражені форми 

захворювання ВДШ та органів дихання з порушенням 
функції, Хронічні рецидивні захворювання шкіри. 

7212 

8322 

  8322 

Електрогазозварник  

 
Водій 
автотранспортних 
засобів. 
 
Водій 
автотранспортних 

засобів (категорії «В» 
і «С») 

первинна 

професійна 
підготовка 

Професія протипоказана людям, які страждають: 

доброякісні пухлини, що перешкоджають виконанню робіт 
середньої важкості, Захворювання опорно- рухового апарата 
з порушенням функції, Виражене варикозне розширення 
вен. Тромбофлебіт, Порушення функції вестибулярного 
апарата, Хвороби органів зору, Виражені форми 
захворювання ВДШ та органів дихання з порушенням 
функції, Хронічні рецидивні захворювання шкіри. 

Професія «Водій автотранспортних засобів категорії В і С»: 
медичні обмеження згідно висновку медичної комісії про 
придатність на навчання. 

7231 

7212 

Слюсар з ремонту 
колісних транспортних 
засобів 
Електрогазозварник 

первинна 
професійна 
підготовка 

Професія протипоказана людям, які страждають: 
доброякісні пухлини, що перешкоджають виконанню робіт 
середньої важкості, Захворювання опорно- рухового апарата 
з порушенням функції, Виражене варикозне розширення 
вен. Тромбофлебіт, Порушення функції вестибулярного 

апарата, Хвороби органів зору, Виражені форми 
захворювання ВДШ та органів дихання з порушенням 
функції, Хронічні рецидивні захворювання шкіри. 
Медичні обмеження: згідно діючого законодавства 
(проведення огляду один раз у рік на профпридатність). 

7231 

8322 

8322 

Слюсар з ремонту 
колісних транспортних 
засобів  
 

Водій автотранспортних 

засобів. 
 

Водій автотранспортних 
засобів категорії 
(категорії «В» і «С») 

первинна 
професійна 
підготовка 

Професія протипоказана людям, які страждають: 
доброякісні пухлини, що перешкоджають виконанню робіт 
середньої важкості, Захворювання опорно- рухового апарата 
з порушенням функції, Виражене варикозне розширення 
вен. Тромбофлебіт, Порушення функції вестибулярного 
апарата, Хвороби органів зору, Виражені форми 
захворювання ВДШ та органів дихання з порушенням 

функції, Хронічні рецидивні захворювання шкіри. 
Професія «Водій автотранспортних засобів категорії В і С»: 
медичні обмеження згідно висновку медичної комісії про 
придатність на навчання. 

5312 Оформлювач вітрин, 

приміщень та будівель 

первинна 
професійна 
підготовка 

Медичні обмеження, згідно висновку медичної комісії про 
придатність на навчання. 

  

18

2 



4211 

4121 

Контролер-касир. 

Обліковець 3 реєстрації 

бухгалтерських даних 

первинна 
професійна 
підготовка 

Медичні обмеження, згідно висновку медичної комісії про 
придатність на навчання. 

4211 Контролер-касир первинна 
професійна 
підготовка 

Медичні обмеження, згідно висновку медичної комісії про 
придатність на навчання. 

4223 Оператор поштового 

зв’язку 

первинна 
професійна 
підготовка 

Медичні обмеження: відсутність кінцівки кисті, стопи, 
Хронічні захворювання периферичної нервової системи, 
Хронічні захворювання шкіри, у тому' числі мікози. 

7129 
 
 
 

      5312 

Робітник з комплексного 
обслуговування і 
ремонту будинків. 

 

Оформлювач вітрин, 

приміщень та будівель 

 

 

первинна 
професійна 
підготовка 

Медичні обмеження, згідно висновку медичної комісії про 
придатність на навчання. 

8211 Токар первинна 
професійна 
підготовка 

Медичні обмеження: гострота зору з корекцією на одному 
оці нижче 0,5 і на другому оці нижче 0,2, Порушення функції 
вестибулярного апарата, Варикозне розширення вен 
(трофічні виразки нижніх кінцівок)*, тромбофлебіти, 

Геморой з частими кровотечами та випаданням прямої 
кишки, Епілепсія, сінкопальні стани. 

7233 Слюсар- ремонтник первинна 
професійна 
підготовка 

Професія протипоказана людям, які страждають хворобами 
опорно- слухового апарат, дихальних органів (бронхіальна 
астма), захворюваннями серцево- судинної системи, що 
схильні до алергійних захворювань, а також виражені 

дефекти зору і слуху, психічні розлади. 

8211 Верстатник широкого 

профілю 

первинна 
професійна 
підготовка 

Професія протипоказана людям, які страждають: гострота 
зору з корекцією на одному оці нижче 0,5 і на другому оці 
нижче 0,2, Порушення функції вестибулярного апарата, 

Варикозне розширення вен (трофічні виразки нижніх 
кінцівок)*,тромбофлебіти, Геморой з частими кровотечами 
та випаданням прямої кишки, Епілепсія, сінкопальні стани. 

8211 Оператор верстатів з 

програмним керуванням 

первинна 
професійна 
підготовка 

Професія протипоказана людям, які страждають: гострота 
зору з корекцією на одному оці нижче 0,5 і на другому оці 
нижче 0,2, Порушення функції вестибулярного апарата, 
Варикозне розширення вен (трофічні виразки нижніх 
кінцівок)*,тромбофлебіти, Геморой з частими кровотечами 
та випаданням прямої кишки, Епілепсія, сінкопальні стани. 

8169 Майстер з монтажу та 
обслуговування систем 

відновлювальної 
енергетики  
 

первинна 
професійна 

підготовка 

Обмеження отримання професії по статевій приналежності 
визначається переліком важких робіт і робіт зі шкідливими 

та небезпечними умовами праці, на яких забороняється 
використання праці жінок, затверджених МОЗ України № 
256 від 29.12.1993). Медичні обмеження. 
  

Обмеження з професій (спеціальностей) та спеціалізацій 

підготовки кваліфікованих робітників за рахунок фізичних та юридичних осіб  

за медичними показаннями. 

8211 Токар Професійно- 

технічне 

навчання, 

перепідготовка, 

підвищення 

кваліфікації 

Медичні обмеження: гострота зору з корекцією на одному 
оці нижче 0,5 і на другому оці нижче 0,2, Порушення функції 
вестибулярного апарата, Варикозне розширення вен 

(трофічні виразки нижніх кінцівок)*, тромбофлебіти, 
Геморой з частими кровотечами та випаданням прямої 
кишки, Епілепсія, сінкопальні стани. 

7233 Слюсар- ремонтник Професійно- 

технічне 

навчання, 

перепідготовка, 

підвищення 

кваліфікації 

Професія протипоказана людям, які страждають хворобами 

опорно- слухового апарат, дихальних органів (бронхіальна 
астма), захворюваннями серцево- судинної системи, що 
схильні до алергійних захворювань, а також виражені 
дефекти зору і слуху, психічні розлади. 
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8211 Верстатник широкого 

профілю 

Професійно- 

технічне 

навчання, 

перепідготовка, 

підвищення 

кваліфікації 

Професія протипоказана людям, які страждають: гострота 
зору з корекцією на одному оці нижче 0,5 і на другому оці 
нижче 0,2, Порушення функції вестибулярного апарата, 
Варикозне розширення вен (трофічні виразки нижніх 
кінцівок)*,тромбофлебіти, Геморой з частими 
кровотечами та випаданням прямої кишки, Епілепсія, 

сінкопальні стани. 7212 Електрогазозварник Професійно- 

технічне 

навчання, 

перепідготовка, 

підвищення 

кваліфікації 

Професія протипоказана людям, які страждають: 
доброякісні пухлини, що перешкоджають виконанню 
робіт середньої важкості, Захворювання опорно- рухового 

апарата з порушенням функції, Виражене варикозне 
розширення вен. Тромбофлебіт, Порушення функції 
вестибулярного апарата, Хвороби органів зору, Виражені 
форми захворювання ВДШ та органів дихання з 
порушенням функції, Хронічні рецидивні захворювання 
шкіри. 

7215 Стропальник Професійно- 

технічне 

навчання, 

підвищення 

кваліфікації 

Медичні обмеження, згідно висновку медичної комісії 
про придатність на навчання. 

8333 Машиніст крана 
металургійного 
виробництва 

Професійно-

технічне 

навчання, 
підвищення 

кваліфікації 

Професія протипоказана людям, які страждають на: 
хвороби органів зору; гострота зору без корекції нижче 
0,5 на одному оці і нижче 0,2 на другому; обмеження поля 
зору більш ніж 20 градусів; дакріоцистити і сльозотечі, 
що не піддаються лікуванню; глаукома; за 
психофізіологічними показниками; порушення функції 

вестибулярного апарата, у тому числі хвороба Меньєра; 
артеріальная гіпертензія; стійке зниження слуху. 

5149 Інструктор з 
індивідуального 
навчання водінню 

Професійно-

технічне 

навчання,  

Професія «Інструктор з індивідуального навчання водінню » 
: медичні обмеження згідно висновку медичної комісії 
про придатність на навчання. 

5169 Охоронник Професійно-

технічне 

навчання,  

Медичні обмеження, згідно висновку медичної комісії 
про придатність на навчання. 

7245 Кабельник-спаювальник Професійно-

технічне 

навчання, 
підвищення 

кваліфікації, 

перепідготовка 

робітників 

Медичні обмеження, згідно висновку медичної комісії 
про придатність на навчання. 

7244 Електромонтер лінійних 
споруд електрозв’язку та 
проводового мовлення 

Професійно-

технічне 

навчання, 

підвищення 

кваліфікації, 

перепідготовка 

робітників 

Професія протипоказана людям, які страждають на: 
стійке зниження слуху будь-якої етіології; гострота зору 
 без корекції нижче 0,5 на одному оці і нижче 0,2 на 
другому;  обмеження поля зору більш ніж 20 градусів; 
дакріоцистити і сльозотечі, що не піддаються лікуванню; 

глаукома; за психофізіологічними показниками; 
порушення функції вестибулярного апарата, у тому числі 
хвороба Меньєра;   

8322 
 

8322 

Водій автотранспортних 
засобів. 
Водій автотранспортних 
засобів категорії (В,С) 

Професійно-
технічне 

навчання, 

перепідготовка 

робітників 

Професія «Водій автотранспортних засобів категорії В і 
С»: медичні обмеження згідно висновку медичної комісії 
про придатність на навчання. 
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7231 Слюсар з ремонту 
колісних транспортних 
засобів 

Професійно-

технічне 

навчання, 

перепідготовка 

робітників 

Професія протипоказана людям, які страждають: 
доброякісні пухлини, що перешкоджають виконанню 
робіт середньої важкості, Захворювання опорно- рухового 
апарата з порушенням функції, Виражене варикозне 
розширення вен. Тромбофлебіт, Порушення функції 
вестибулярного апарата, Хвороби органів зору, Виражені 
форми захворювання ВДШ та органів дихання з 

порушенням функції, Хронічні рецидивні захворювання 
шкіри. 
 
 

8169 Майстер з монтажу та 
обслуговування систем 
відновлювальної 
енергетики  
 

Перепідготовка, 

підвищення 
кваліфікації, 

курси цільового 

призначення 

 

Обмеження отримання професії по статевій 
приналежності визначається переліком важких робіт і 
робіт зі шкідливими та небезпечними умовами праці, на 
яких забороняється використання праці жінок, 
затверджених МОЗ України № 256 від 29.12.1993). 
Медичні обмеження. 
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