
Сторінка 1 з 3 

ПЕРЕЛІК ПРОФЕСІЙ, 

ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСЮЄТЬСЯ ПІДГОТОВКА В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ: 

 

1. Електрогазозварник Термін навчання  - 24,1 тижні 

  Навчальна база - Рівне 

  Базова освіта - повна або базова загальна середня освіта 

  Вік - по закінченні навчання не менше 18 років 

  Після закінчення 

видається 

- свідоцтво державного зразка 

  кваліфікація - електрогазозварник ІІ розряду 

  У програмі 

навчання 

- обладнання та технології зварювальних робіт; 

- електротехніка з основами промислової електроніки; 

- матеріалознавство; 

- читання креслень. 

  Медичні обмеження - Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії за статевою 

ознакою визначається переліком важких робіт і робіт зі шкідливими 

та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання 

праці жінок, затверджених наказом МОЗ України №256 від 

29.12.1993). Медичні обмеження: перелік протипоказань для роботи 

за професіями, визначеними в Переліку професій, виробництв та 

організацій, працівники яких підлягають обов’язковим 

профілактичним медичним оглядам (затверджено наказом МОЗ 

України від 23.07.2002 №280) 

2 Зварник пластмас Термін навчання  - 5,2 тижні 

  Навчальна база - Рівне 

  Базова освіта - повна або базова загальна середня освіта 

  Вік - по закінченні навчання не менше 18 років 

  Після закінчення 

видається 

- свідоцтво державного зразка 

  кваліфікація - зварник пластмас ІІ розряду 
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  У програмі 

навчання 

- електротехніка; 

- охорона праці; 

- матеріалознавство; 

- спеціальні технології; 

- читання креслень; 

  Медичні 

протипоказання 

- Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії за статевою 

ознакою визначається переліком важких робіт і робіт зі шкідливими 

та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання 

праці жінок, затверджених наказом МОЗ України №256 від 

29.12.1993). Медичні обмеження: перелік протипоказань для роботи 

за професіями, визначеними в Переліку професій, виробництв та 

організацій, працівники яких підлягають обов’язковим 

профілактичним медичним оглядам (затверджено наказом МОЗ 

України від 23.07.2002 №280) 

3 Стропальник Термін навчання  - 8,7 тижні 

  Навчальна база - Рівне 

  Базова освіта - повна або базова загальна середня освіта 

  Вік - по закінченні навчання не менше 18 років 

  Після закінчення 

видається 

- свідоцтво державного зразка 

  кваліфікація - Стропальник ІІ розряду 

  У програмі 

навчання 

- Технологія стропальних робіт; 

- читання креслень; 

- матеріалознавство; 

- охорона праці 

  Медичні 

протипоказання 

- Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії за статевою 

ознакою визначається переліком важких робіт і робіт зі шкідливими 

та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання 

праці жінок, затверджених наказом МОЗ України №256 від 

29.12.1993). Медичні обмеження: перелік протипоказань для роботи 

за професіями, визначеними в Переліку професій, виробництв та 
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організацій, працівники яких підлягають обов’язковим 

профілактичним медичним оглядам (затверджено наказом МОЗ 

України від 23.07.2002 №280) 

4 Оператор заправних 

станцій 

Термін навчання  - 11,3 тижні 

  Навчальна база - Рівне 

  Базова освіта - повна або базова загальна середня освіта 

  Вік - по закінченні навчання не менше 18 років 

  Після закінчення 

видається 

- свідоцтво державного зразка 

  кваліфікація - Оператор заправних станцій ІІ розряду 

  У програмі 

навчання 

- організація заправних робіт; 

- охорона праці; 

- матеріалознавство; 

- основи електротехніки; 

  Медичні 

протипоказання 

- Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії за статевою 

ознакою визначається переліком важких робіт і робіт зі шкідливими 

та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання 

праці жінок, затверджених наказом МОЗ України №256 від 

29.12.1993). Медичні обмеження: перелік протипоказань для роботи 

за професіями, визначеними в Переліку професій, виробництв та 

організацій, працівники яких підлягають обов’язковим 

 

 

 

 

 


