
 

До П 2.5.7. 

Додаток №3 

 

Обмеження з професій (спеціальностей) та спеціалізацій вступників за медичними показаннями  

 

 

Код 

за 

ДК 

Перелік професій 

Вид 

професійної 

підготовки 

Медичні обмеження 

5122 Кухар  Первинна 

професійна 

підготовка 

- серцево-судинні захворювання, ревматизм; 

- шкірні захворювання; 

- запаморочення; 

- нервово-психічні захворювання; 

- простудні захворювання; 

- захворювання легень (туберкульоз, хронічна 

пневмонія); 

- бронхіт, ларингіт, тонзиліт; 

- гіпертонія, стійка гіпотонія; 

- виразкові хвороби; 

- гастрит, коліт; 

- захворювання нирок і сечовидільних шляхів; 

- цукровий діабет; 

- простудні захворювання;  

- бацилоносійство.  

 

5220 Продавець 

продовольчих 

товарів 

Первинна 

професійна 

підготовка 

- захворюваннями дихальних органів; 

- опорно-рухового апарату (радикуліт, остеохондроз 

тощо); 

- серцево-судинної і нервової систем; 

- захворювання легень (туберкульоз, хронічна 

пневмонія); 

- бронхіт, ларингіт, тонзиліт; 

 

7241 

 

 

Електрослюсар 

підземний. 

 

Первинна 

професійна 

підготовка 

- стійке зниження слуху будь-якої етіології, одно- 

або двобічне (шепітна мова менше 3 м) (окрім 

робіт з ремонту та експлуатації ЕОМ); 

-  гострота зору з корекцією нижче 0,5 на одне око і 

нижче 0,2 на друге; 

- стійка сльозотеча, яка не піддається лікуванню; 

- обмеження поля зору, більш ніж на 20%; 

- порушення функції вестибулярного апарата, у 

тому числі хвороба Меньєра 

- серйозні захворювання органів дихання, серцево-

судинної, гормональної системи та нирок; 

- пошкодження верхніх та нижніх кінцівок з 

помірними порушеннями рухового та опорно-

статичних функцій; 

- погіршення стану зору та слуху; 

- хронічні гастрити; 

- захворювання шкіри. 

- розладами психіки і мають виражені дефекти зору 

і слуху. 

 



8333 

 

 

Машиніст 

підземних 

установок.  

Первинна 

професійна 

підготовка 

- стійке зниження слуху будь-якої етіології, одно- 

або двобічне (шепітна мова менше 3 м) (окрім 

робіт з ремонту та експлуатації ЕОМ); 

-  гострота зору з корекцією нижче 0,5 на одне око і 

нижче 0,2 на друге; 

- стійка сльозотеча, яка не піддається лікуванню; 

- обмеження поля зору, більш ніж на 20%; 

- порушення функції вестибулярного апарата, у 

тому числі хвороба Меньєра 

- серйозні захворювання органів дихання, серцево-

судинної, гормональної системи та нирок; 

- пошкодження верхніх та нижніх кінцівок з 

помірними порушеннями рухового та опорно-

статичних функцій; 

- погіршення стану зору та слуху; 

- хронічні гастрити; 

- захворювання шкіри. 

- розладами психіки і мають виражені дефекти зору 

і слуху. 

 

 

8311 

 

Машиніст 

електровоза 

Первинна 

професійна 

підготовка 

- грижі, що заважають праці та мають схильність 

до защемлення; 

- доброякісні пухлини, що перешкоджають 

виконанню робіт середньої важкості 

- хронічні захворювання периферичної нервової 

системи; 

- облітеруючий ендартеріїт; 

- виражене варикозне розширення вен, 

тромбофлебіт, геморой з кровотечами, трофічні 

порушення; 

- артеріальна гіпертензія; 

- захворювання опорно-рухового апарата з 

порушенням функці; 

- стійке зниження слуху будь-якої етіології одно- 

та двобічне (шепітна мова менше 3 м); 

- порушення функції вестибулярного апарата, у 

тому числі хвороба Меньєра; 

хвороби органів зору:а) гострота зору без корекції 

нижче 0,5 на одному оці і нижче 0,2 на другому; 

б) обмеження поля зору більш ніж 20%; 

в) дакріоцистити і сльозотечі, що не піддаються 

лікуванню; 

г) глаукома. 

7111 Гірник очисного 

забою. 

 

Професійно-

технічне 

навчання 

- стійке зниження слуху будь-якої етіології, одно- 

або двобічне (шепітна мова менше 3 м) (окрім 

робіт з ремонту та експлуатації ЕОМ); 

-  гострота зору з корекцією нижче 0,5 на одне око і 

нижче 0,2 на друге; 

- стійка сльозотеча, яка не піддається лікуванню; 

- обмеження поля зору, більш ніж на 20%; 

- порушення функції вестибулярного апарата, у 

тому числі хвороба Меньєра 

- серйозні захворювання органів дихання, серцево-

судинної, гормональної системи та нирок; 

- пошкодження верхніх та нижніх кінцівок з 

помірними порушеннями рухового та опорно-

статичних функцій; 



- погіршення стану зору та слуху; 

- хронічні гастрити; 

- захворювання шкіри. 

- розладами психіки і мають виражені дефекти зору 

і слуху. 

 

7111 Прохідник Професійно-

технічне 

навчання 

- стійке зниження слуху будь-якої етіології, одно- 

або двобічне (шепітна мова менше 3 м) (окрім 

робіт з ремонту та експлуатації ЕОМ); 

-  гострота зору з корекцією нижче 0,5 на одне око і 

нижче 0,2 на друге; 

- стійка сльозотеча, яка не піддається лікуванню; 

- обмеження поля зору, більш ніж на 20%; 

- порушення функції вестибулярного апарата, у 

тому числі хвороба Меньєра 

- серйозні захворювання органів дихання, серцево-

судинної, гормональної системи та нирок; 

- пошкодження верхніх та нижніх кінцівок з 

помірними порушеннями рухового та опорно-

статичних функцій; 

- погіршення стану зору та слуху; 

- хронічні гастрити; 

- захворювання шкіри. 

- розладами психіки і мають виражені дефекти зору 

і слуху. 

 

8111 Машиніст 

Гірничих 

виїмкових машин 

Професійно-

технічне 

навчання 

- стійке зниження слуху будь-якої етіології, одно- 

або двобічне (шепітна мова менше 3 м) (окрім 

робіт з ремонту та експлуатації ЕОМ); 

-  гострота зору з корекцією нижче 0,5 на одне око і 

нижче 0,2 на друге; 

- стійка сльозотеча, яка не піддається лікуванню; 

- обмеження поля зору, більш ніж на 20%; 

- порушення функції вестибулярного апарата, у 

тому числі хвороба Меньєра 

- серйозні захворювання органів дихання, серцево-

судинної, гормональної системи та нирок; 

- пошкодження верхніх та нижніх кінцівок з 

помірними порушеннями рухового та опорно-

статичних функцій; 

- погіршення стану зору та слуху; 

- хронічні гастрити; 

- захворювання шкіри. 

- розладами психіки і мають виражені дефекти зору 

і слуху. 

 

 

 


