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12. 7231 Слюсар з ремонту 
автомобілів

Первинна 
професійна 
підготовка, 

перепідготовка

02.03.2027

13.
і ■
ІІ
і

7233 Слюсар-ремонтник Первинна 
професійна 
підготовка, 

професійно- 
технічне

навчання, 
перепідготовка

02.03.2027

14. 8263
7436

Вишивальник
Швачка

Первинна 
професійна 
підготовка, 

професійно- 
технічне

навчання, 
перепідготовка

02.03.2027
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комісії від 29 березня 2013 р., протокол № 102 (наказ Міністерства освіти і 
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від 05.12.2014 № 3090л), Акредитаційної комісії від 2 березня 2017 р., протокол 
№ 124 (наказ МОН України від 13.03.2017 № 375).

МІНІСТР Л. М. Гриневич

20.04. 2017р.м. Київ



Додаток 2
до рішення Акредитаційної комісії 
від 02 березня 2017 р.
Протокол № 124

1. Затвердити зміни у складі регіональних експертних рад з питань ліцензування та атестації 
навчальних закладів за поданням обласних державних адміністрацій.

1.1. За поданням Волинської обласної державної адміністрації затвердити оновлений склад Волинської 
регіональної експертної ради з питань ліцензування та атестації навчальних закладів

СКЛАД

Плахотна 
Людмила Володимирівна 

Т качук 
Олександр 

Олександрович 
Вишневська 

Валентина Миколаївна

Билиця
Олег Мефодійович

Луцюк
Володимир Михайлович 

Парфенюк 
Зоя Іванівна

Полякова
Людмила Василівна

Плісак
Світлана Валентинівна

Петриканин 
Людмила Федорівна

Салюк
Ольга Володимирівна

Савенко
Вячеслав Миколайович

Стульський
Святослав Святославович

Ткач
Галина Федорівна

Хаймик
Жанна Василівна

Шмігель 
Володимир 

Володимирович 
Шендюх 

Олена Степанівна

начальник управління освіти, науки та молоді Волинської обласної 
державної адміністрації, голова ради;
заступник начальника управління освіти, науки та молоді Волинської 
обласної державної адміністрації - начальник відділу професійно-технічної 
освіти та молодіжної політики, заступник голови ради;
методист Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у 
Волинській області, відповідальний секретар ради;

Члени ради
заступник начальника управління з державного нагляду (контролю) у сфері 
пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту управління Державної 
служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області (за згодою): 
заступник голови, начальник відділу освітньої діяльності Волинської 
обласної організації ТСО України (за згодою);
директор Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у 
Волинській області;
головний спеціаліст відділу професійно-технічної освіти та молодіжно 
політики управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної 
адміністрації;
заступник директора з навчальної роботи Луцького кооперативного коледжу 
Львівського торговельно-економічного університету;
заступник директора Департаменту агропромислового розвитку Волинської 
обласної державної адміністрації (за згодою);
інженер з підготовки кадрів СПТОВ «Модерн-Експо» (за згодою):

начальник відділу нагляду в агропромисловому комплексі та соціально- 
культурній сфері управління Держпраці у Волинській області (за згодою);

начальник відділу технічного нагляду Державної інспекції сільського 
господарства у Волинській області (за згодою);
начальник відділу безпеки середовища життєдіяльності управління 
державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного 
управління Держпродспоживслужби у Волинській області (за згодою);
начальник відділу організації профнавчання Волинського обласного центру 
зайнятості (за згодою);

заступник директора Державного професійно-технічного навчального закладу 
«Луцьке вище професійне училище будівництва та архітектури»;

заступник директора Луцького центру професійно-технічної освіти.

1.2. За поданням Львівської обласної державної адміністрації затвердити зміни Регіональної експертної 
ради з питань ліцензування та атестації навчальних закладів

1.2.1. Вивести зі складу :
Сислюк

Ірину Петрівну

Зеленко
Любов Василівну

Начальника відділу 
облдержадміністрації;

Головного спеціаліста 
облдержадміністрації;

департаменту освіти

департаменту освіти

і науки Львівської

і науки Львівської



/
г

1.1. ВОЛИНСЬКА області»

Код 
за КП 

України
Назва професії Види професійної 

підготовки
Ліценз.
обсяг

Дочірнє підприємство «Автоскладальний завод № 1»
Публічного акціонерного товариства «Автомобільна Компанія
•■Богдан Моторе»
43 310. Волинська обл., м, Луцьк, вул. Рівненська, буд. 42),

ід. код №21752230
832 Водії автотранспортних та мототранспортних засобів та інші 

робітники з обслуговування автотранспортної та
\! г т:транспортної техніки

8323 Водій тролейбуса птн 15
Колківське вище професійне училище
(44661. Волинська обл., Маневицький р-н, емт Колки, 
вул. Гр> шевського. буд. 43), ід. код 02540120 і

6121 Тваринник ПТН, ПрП, пк зо
6111 Плодоовочівник ПТН, ПрП, пк зо
8331

8322
8322

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва
(категорія «А 1»)
Водій автотранспортних зас$бів (категорія «В»)
Водій автотранспортних засобів (категорія «С») Г1ПП 60
Державний професійно-технічний навчальний заклад 
«Луцьке вище професійне училище»
(43017. Волинська обл., м. Луцьк, вул. Бенделіані, буд. 3), 
ід. код 02540048

5123
5123

Офіціант
Бармен ППП зо

5123 Офіціант ПТН, ПрП, пк 15
5123 Бармен ПТН,ПрП 15
4223 Оператор поштового зв’язку ППП зо
4113 Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення ППП зо

Національний університет харчових технологій
(01033, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 68), ід. код 02070938 
для Волинського коледжу Національного університету харчових 
технологій
(26016, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Кафедральна, буд. 6),
ід. код 34804384

5122 Кухар ППП, птн, пк 60
5129 Майстер ресторанного обслуговування ППП 60
4113 Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення ППП 60

Луцький національний технічний університет
(43018, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Львівська, буд. 75), 
ід. код 05477296
для Технічного коледжу Луцького національного технічного 
університету
(43023, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Конякіна, буд. 5), 
ід. код 26415046

7231 Слюсар з ремонту автомобілів ППП. ПрП 60
7233 Слюсар-ремонтник ППП, ПТН, ПрП 45
8263
7436

Вишивальник
Швачка ППП, ПТН. ПрП 60
Приватне підприємство «Скорпіон пульт»
(43000, Волинська обл., м. Луцьк, проспект Перемоги, буд. 1), 
ід. код 33990820

5169 Охоронник ПТН, ПК 50

6


