
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор Свалявського 

професійного будівельного  

ліцею 

__________ Олександр ВЛАСИК  

«____» __________ 2022 р. 

 

СПИСОК 

 педагогічних працівників, які атестуються  

у 2022/2023 навчальному році 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові педагога 

Посада На яку категорію 

претендує 

Підстава 

1.  Добоній 

Юрій Юрійович 

Викладач історії 

та предмету 

захист України 

На відповідність раніше 

присвоєним 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії»  та 

педагогічному званню 

«старший викладач» 

згідно 

графіку 

2.  Попович 

Ірина Василівна 

Викладачка 

української  мови 

та літератури 

На відповідність раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії»  та 

присвоєння 

педагогічного звання 

«старший викладач» 

згідно 

графіку   

3.  Мелеш Георгій 

Андрійович 

Викладач 

фізичної 

культури 

На відповідність раніше 

присвоєним 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії»  та 

педагогічному званню 

«старший викладач» 

згідно 

графіку 

4.  Йовбак Юрій 

Михайлович 

Викладач 

фізичної 

культури 

На присвоєння 

кваліфікаційної 

категорії «спеціаліст 

другої категорії» 

позачергово 

5.  Луца Мар’яна 

Михайлівна 

Викладачка 

загальноосвітніх 

дисциплін 

На присвоєння 

кваліфікаційної 

категорії «спеціаліст 

першої категорії» 

згідно 

графіку 

6.  Дрозд 

Іван Іванович 

Викладач 

спеціальних 

дисциплін 

На присвоєння ква-

ліфікаційної категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» 

позачергово 

7.  Похил Вікторія 

Володимирівна 

Викладач 

спеціальних 

дисциплін 

На присвоєння ква-

ліфікаційної категорії 

«спеціаліст першої 

категорії» 

позачергово 

8.  Бобаль Галина  

Іванівна 

Майстер 

виробничого 

навчання 

На відповідність раніше 

встановленому 14 

тарифному розряду та 

згідно 

графіку 



присвоєння 

педагогічного звання 

«майстер виробничого 

навчання першої  

категорії» 

9.  Бобаль Михайло 

Михайлович 

Майстер 

виробничого 

навчання 

На відповідність раніше 

встановленому 14 

тарифному розряду та 

присвоєння 

педагогічного звання 

«майстер виробничого 

навчання другої  

категорії» 

згідно 

графіку 

10.  Партека Беатриса 

Олександрівна 

Майстер 

виробничого 

навчання 

На відповідність раніше 

встановленому 14 

тарифному розряду та 

присвоєному 

педагогічному званню 

«майстер виробничого 

навчання другої кате-

горії» 

згідно 

графіку 

11.  Сможаник Василь 

Семенович 

Майстер 

виробничого 

навчання 

На встановлення 12 

тарифного розряду 

позачергово 

12.  Гуца Володимир 

Семенович 

Майстер 

виробничого 

навчання 

На встановлення 12 

тарифного розряду 

позачергово 

13.  Власик Олександр 

Володимирович 

Директор На відповідність 

займаній посаді 

 

згідно 

графіку 

14.  Герко 

Марія Василівна 

Заступник 

директора з ВР 

На відповідність 

займаній посаді 

 

згідно 

графіку 

 

 

Методист ліцею        Курчак М.Д. 


