
Список педагогічних працівників  Слов’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5  

Слов’янської міської ради Донецької області, яким перенесено атестацію на 2022-2023 н.р.  

 
№ 

з/п 

П. І. Б. Посада Спеціальність 

за дипломом 

Педагог

ічний 
стаж 

Дата та результат 

попередньої 
атестації 

Підвищення 

кваліфікації 

Чергова 

або 
позачерг

ова 

Орієнтована 

категорія, 
звання 

Тема самоосвіти 

1 Борисова 

Світлана 
Йосипівна 

вчитель 

початкових 
класів 

закладу 

загальної 
середньої 

освіти  

педагогіка і 

методика 
початкового 

навчання 

21 р. 07.04.2020, 

присвоєння 
кваліфікаційної 

категорії 

«спеціаліст вищої 
категорії» 

2020 р. – 32 год.; 

2021 р. – 142 год. 
Всього 174 год. 

2021 р. - участь у 

сертифікації 

позачерг

ова 

підтвердженн

я 
кваліфікаційн

ої категорії 

«спеціаліст 
вищої 

категорії», 

присвоєння 

звання 
«старший 

учитель» 

Проєктування 

освітнього середовища у 
Новій початковій школі 

2 Волкова  
Тетяна Іллівна 

вчитель 
закладу 

загальної 

середньої 

освіти з 
англійської 

мови 

англійська 
мова і 

література 

45 р. 07.04.2017, 
підтвердження 

кваліфікаційної 

категорії 

«спеціаліст вищої 
категорії», звання 

«старший учитель» 

2021 р.– 50 год.   
 

чергова підтвердженн
я 

кваліфікаційн

ої категорії 

«спеціаліст 
вищої 

категорії», 

звання 
«старший 

учитель» 

Формування 
комунікативних 

компетенцій учнів на 

уроках англійської мови 

із застосуванням ІКТ 

3 Новосельцева 

Марія 
Олександрівна 

вчитель 

закладу 
загальної 

середньої 

освіти з 
інформатики 

педагогіка і 

методика 
середньої 

освіти. Фізика 

12 р. 30.03.2017, 

присвоєння 
кваліфікаційної 

категорії 

«спеціаліст першої 
категорії» 

 

 
 

 

 

 

2019 р– 30 год.; 

2019 р - 60 год.; 
2021 р. - 30 год. 

Всього 120 год. 

чергова присвоєння 

кваліфікаційн
ої категорії 

«спеціаліст 

вищої 
категорії» 

Застосування 

комп’ютерних 
технологій як засобу 

розвитку логічного 

мислення молодших 
школярів 



4 Пахомова 

Наталя 

Василівна 

вчитель 

закладу 

загальної 

середньої 
освіти з 

математики  

математика 26 р. 07.04.2017, 

підтвердження 

кваліфікаційної 

категорії 
«спеціаліст вищої 

категорії», звання 

«старший учитель» 

2019 р. – 12 год.; 

2021 р. – 40 год. 

Всього 52 год. 

 

чергова підтвердженн

я 

кваліфікаційн

ої категорії 
«спеціаліст 

вищої 

категорії», 
присвоєння 

звання 

«учитель 

методист» 

Евристичні прийоми на 

уроках математики 

5 Пахомова 

Наталя 

Василівна 

заступник 

директора 

математика 5 р. не атестувалась 2017 р. – 150 год. 

2019 р. – 50 год. 

2020 р. – 30 год. 
Всього 230 год. 

чергова - Моніторинг якості 

освітньої підготовки 

учнів як запорука 
успішності навчання 

6 Трофімова 

Лілія Петрівна 

вчитель 

початкових 

класів 
закладу 

загальної 

середньої 
освіти  

педагогіка і 

методика 

початкового 
навчання 

20 р.  

30.03.2017 

 

2019 чергова підтверджен-

ня 

кваліфікаційн
ої категорії 

«спеціаліст 

другої 
категорії» 

Проєктування 

освітнього середовища у 

Новій початковій школі 

 

 

 
 

 

  Директор закладу загальної середньої 
                           освіти Слов’янської загальноосвітньої 

  школи I-III ступенів № 5 Слов’янської 

  міської ради Донецької області                                                              Вікторія ВОЛОСУХІНА 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Список педагогічних працівників Слов’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5  

Слов’янської міської ради Донецької області,що атестуються у 2022-2023 н.р. 
№ ПІБ Посада Спеціаль

ність за 

дипломо

м 

Стаж Категорія, 

звання 
Результати 

попере 

попер 

атестації 

Дата 

ост.ате

ст. 

(число, 

місяц, 

рік) 

Дата 

курсов

. 

перепі

д. 

Вид 

атест. 

Передбач. 

думка адмін. 

Тема самоосвіти 

1.  Волосухіна 
В.В. 

Директор  
 

Учитель. 
Хімія 

32 
роки 

Спеціаліст 
вищої 

кваліфікаційн

ої категорії, 
учитель-

методист 

Підтвердже

ння  

кваліфікаці

йної 

категорії 

спеціаліст 

вищої 

категорії, 

присвоєння 

педагогічно

го звання 

«учитель-

методист» 

05.04. 

2018 

2019-

60 год. 

2020-

60 год. 

2021- 

9 год. 

2022-

42 год. 

Всього 

171 

год. 

 

чергова Підтвердження 
кваліфікаційної 

категорії 

спеціаліст 
вищої 

категорії,педаг

огічного звання 
«учитель-

методист» 

Роль учителя у 
формуванні бренду 

закладу освіти 

2.  Волосухіна 

В.В. 
Вчитель 

закладу 

загальної 

середньої 

освіти з 

хімії 

Учитель. 

Хімія 

32 

роки 

Спеціаліст 

вищої 
кваліфікацій 

ної категорії, 

учитель-

методист 

Підтвердже

ння  

кваліфікаці

йної 

категорії 

спеціаліст 

вищої 

категорії, 

присвоєння 

педагогічно

го звання 

«учитель-

методист» 

 

 

 

05.04. 

2018 

  

2020-

60 год. 

2021-

60 год. 

Всього 

120 

год. 

чергова Підтвердження 

кваліфікаційної 
категорії 

спеціаліст 

вищої 

категорії, 
педагогічного 

звання 

«учитель-
методист» 

Мотивація як запорука 

успішності на уроках 
хімії. 

 



3.  Гончаренко 

Ганна 

Миколаївна 

Вчитель 

закладу 

загальної 

середньої 

освіти з 
математики,

інформатик
и 

Педагогік

а і 

методика 
середньої 

освіти. 

Математи

ка 

4 роки Спеціаліст 

другої 

кваліфікаційн

ої категорії 

Присвоєння 

кваліфікацій

ної категорії 

«спеціаліст 
другої 

категорії» 

 
 

 

 

 
 

30.03. 

2020 

2021-

120 

год. 

2022-30 
год.  

 

позачер

гова 

присвоєння  

кваліфікаційної 

категорії 

«спеціаліст 
першої 

категорії» 

Формування цифрової 

компетентності учнів в 

умовах НУШ. 

4.  Гришина Юлія 

Олександрівна 
Вчитель 

початкових 

класів 

закладу 

загальної 

середньої 

освіти  

Початкове 

навчання 
13 

років 

 Спеціаліст 

другої 
кваліфікаційн

ої категорії 

Присвоєнн

я 

кваліфікаці

йної 

категорії«с

пеціаліст 

другої 

категорії» 

29.03. 

2018 

2019-60 

год. 

чергова присвоєння  

кваліфікаційної 
категорії 

«спеціаліст 

першої 

категорії» 

Пізнавальна 

самостійність учня як 
фактор успішності НУШ. 

5.  Забіяка Тамара 

Сергіївна 
Вчитель 

початкових 

класів 

закладу 

загальної 

середньої 

освіти  

Початкове 

навчання 
19 

років 

Спеціаліст 

першої 
кваліфікаційн

ої категорії 

присвоєння 

кваліфікацій
ної категорії 

«спеціаліст 

першої 

категорії» 

29.03. 

2018 

2021-60 

год. 

чергова  

 

підтвердження 

першої 
кваліфікаційної 

категорії 

Активізація пізнавальної 

діяльності молодших 
школярів шляхом 

впровадження 

інтерактивних 

технологій. 

6.  Зубкова 
Наталія 

Володимирівна

. 

Вчитель 

початкових 

класів 

закладу 

загальної 

середньої 

освіти  

Педагогіка 
і методика 
початковог
о навчання 

та 
українська 

мова і 

література 

24 
роки 

  Спеціаліст 
першої 

кваліфікаційн

ої категорії 
 

 

 

Присвоєння 
кваліфікацій

ної категорії 

«спеціаліст 
першої 

категорії» 

 

 
 

 

 
 

29.03. 
2018 

2020-60 
год. 

чергова підтвердження 
кваліфікаційної 

категорії 

«спеціаліст 
першої 

категорії» 

Розвиток творчої уяви 
молодших школярів як 

складова частина процесу 

життєдіяльності 
особистості дитини. 



7.  Матвеєва Юлія 

Володимирівна 
Вчитель 

закладу 

загальної 

середньої 

освіти з 
математики,

інформатик
и 

Педагогі

ка та 
методика 

середньої 

освіти. 
Математ

ика 

6 

років 

спеціаліст Не 

атестувалась 

- 2021-

120 

год. 

 
 

чергова Присвоєння 

кваліфікаційної 

категорії 

«спеціаліст 
другої 

категорії» 

 

Активізація розумової 

діяльності учнів 5-6 

класів НУШ на уроках 

математики. 

8.  Овчинніков 

Володимир 

Олексійович 

Вчитель 

закладу 

загальної 

середньої 

освіти з 
математики 

Математи

ка 

44 

роки 

спеціаліст 

вищої 

кваліфікаційн
ої 

категорії,стар

ший учитель 

підтверджен

ня 

кваліфікацій
ної категорії 

«спеціаліст 

вищої 
категорії», 

педагогічно 

го звання 
«старший 

учитель»  

07.04. 

2018 

2022-30 

год.  

чергова підтвердження 

кваліфікаційної 

категорії 
«вищої  

категорії»,педа

гогічного 
звання 

«старший 

учитель» 

Реаізація діяльнісного 

підходу через 

використання методу 
проєктів. 

9.  Павленко Інна 
Володимирівна 

Вчитель 

закладу 

загальної 

середньої 

освіти з 
української 

мови та 
літератури 

Українсь

ка мова і 
літератур

а 

9 
років 

спеціаліст Працює з 
2015 року,не 

атестувалась 

- 2021-
120 

год. 

чергова присвоєння  
кваліфікаційної 

категорії 

«спеціаліст 
другої 

категорії» 

Використання 
інноваційних технологій 

на уроках української 

мови та літератури 

10.  Плутенко 

Катерина 

Василівна 

Вчитель 

закладу 

загальної 

середньої 

освіти з 
англійської 
мови 

 

 

 

Мова і 

література 

(англійськ

а, 

німецька) 

6 

років 

Спеціаліст 

другої 

кваліфікаційн
ої категорії 

Присвоєння 

кваліфікацій

ної категорії 
«спеціаліст 

другої 

категорії» 

30.03. 

2020 

2021-60 

год. 

позачер

гова 

присвоєння 

кваліфікаційної  

категорії 
«спеціаліст 

першої 

категорії» 
 

 

 

 
 

 

Розвиток ключових 

компетентностей учнів на 

уроках англійської мови. 



11.  Рябова Олена 

Михайлівна 
Вчитель 

закладу 

загальної 

середньої 

освіти з 
української 

мови та 
літератури 

Філологі

я. 
Викладач 

укр мови 

та 

літератур
и 

24 

роки 

Спеціаліст 

першої 

кваліфікаційн

ої категорії 

Підтвердже

ння 

кваліфікаці

йної 

категорії 

спеціаліст 

першої 

категорії 

30.03. 

2015 

2021-

30 год. 

чергова Підтвердження 

кваліфікаційної 

категорії 

спеціаліст 
першої 

категорії 

Розвиток образного та 

критичного мислення 

учнів при вивченні 

предметів гуманітарного 
циклу 

 

12.  Тесленко 
Наталія 

Ігорівна 

Заступник 
директора  

 

Учитель 

початкови

х класів 

33 
роки 

Спеціаліст 
вищої 

кваліфікаційн

ої 
категорії,стар

ший учитель 

підтверджен
ня 

кваліфікацій

ної категорії 
«спеціаліст 

вищої 

категорії»,п
рисвоєння 

педагогічног

о звання 

«старший 
учитель» 

05.04. 
2018 

2020-30 
год. 

2021-60 

год.  
2022-48 

год. 

Всього 
138 

год. 

чергова Підтвердження 
кваліфікаційної 

категорії 

«спеціаліст 
вищої 

категорії»,педа

гогічного 
звання 

«старший 

учитель» 

Реалізація 

компетентнісного 

потенціалу вчителя в 

процесі імплементації 

реформи НУШ 

 

13.  Тесленко 

Наталія 
Ігорівна 

Вчитель 

закладу 

загальної 

середньої 

освіти з 
української 
мови та 

літератури 

Учитель 

початкови

х класів 

33 

роки 

Спеціаліст 

вищої 
кваліфікаційн

ої категорії, 

старший 

учитель 

підтверджен

ня 
кваліфікацій

ної категорії 

«спеціаліст 

вищої 
категорії»,п

рисвоєння 

педагогічног
о звання 

«старший 

учитель» 

 
 

 

05.04. 

2018 

2021-

120 
год. 

  

чергова Підтвердження 

кваліфікаційної 
категорії 

«спеціаліст 

вищої 

категорії»,педа
гогічного 

звання 

«старший 
учитель» 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Формування 

загальнокультурної 

грамотності учнів на 

уроках української 

мови та літератури. 



14.  Шумілова 

Світлана 

Сергіївна 

Вчитель 

закладу 

загальної 

середньої 

освіти з 
фізики, 

інформатик
и 

Педагогі

ка і 

методика 

середньої 
освіти. 

Фізика 

19 

років 

Спеціаліст 

першої 

кваліфікаційн

ої категорії 

Присвоєнн

я 

кваліфікаці

йної 

категорії«с

пеціаліст 

першої 

категорії» 

18 04. 

2017 

2021-

120 

год. 

чергова присвоєння  

кваліфікаційної 

категорії 

«спеціаліст 
вищої 

категорії» 

Формування критичного 

мислення здобувачів 

освіти на уроках фізики 

як засіб розвитку 
пізнавальних 

компетентностей. 

 

 

 

                         Директор закладу загальної середньої 

                         освіти Слов’янської загальноосвітньої 

  школи I-III ступенів № 5 Слов’янської 

  міської ради Донецької області                                                              Вікторія ВОЛОСУХІНА 

 

                         Виконавець заступник директора 

                         закладу загальної середньої освіти                       Наталія ТЕСЛЕНКО 


