
   Я вчитель, і це моє життя… 
Коколова Олена Дмитрівна    вчитель 

Фізики 
Астрономії  
Природознавства 
Екології  
 ЗОШ №8 м.Ізмаїла 



Особисті дані та освіта 
1. Дата народження :  20 грудня 

1973р. 
2. Місце народження : м. 

Тирасполь (Республіка Молдова) 
3. Закінчила ВНЗ:  Державний 

корпоративний дністровський 
університет ім. Т.Г. Шевченка 
(Республіка Молдова) 

4. Дата закінчення : 20 червня 
1996р. 

5. Факультет :   фізико - 
математичний  

6. Спеціальність:  вчитель 
математики та фізики 

7. Кваліфікація: спеціаліст 
8. Здійснила процедуру  

нострифікації документа про 
освіту 28 листопада 2008р. 

 



Професійний шлях 
Місце роботи:  
  ЗОШ № 17 (м. Тираспіль)--- 1994р.-1996р. (вчитель 

фізики) 

 ЗОШ ( с. Каланчак ,Ізмаїльський район)---1996р.- 
2003р. (вчитель математики і фізики) 

 ЗОШ № 4 (м. Ізмаїл)--- 2003р.-2005р.(вчитель математики) 

 ЗОШ № 1 (м. Ізмаїл) ---2004р.-2006р.(вчитель фізики) 

 ЗОШ № 8(м. Ізмаїл)--- з 2006р.  
(вчитель фізики,природознавства, астрономії та екології, класний 

керівник 8-Б класу, керівник ШМО вчителів природничого циклу, 
була керівником ММО вчителів природознавства) 

Загальний педагогічний стаж : 22 роки 
 



 
 Учень – це не посудина, яку 

потрібно заповнити,  
 учень – факел, який треба 

запалити. 
                            
  Стародавня     мудрість 

 



НАШІ ГОЛОВНІ ДОСЯГНЕННЯ 
    Переможці   
        ІІ етапу  
Всеукраїнської 
олімпіади -2016 
Фізика 10 клас - ІІІ місце 
Фізика 8 клас - ІІІ місце 
Астрономія 10 клас- ІІ місце 

               Переможці І етапу  
Всеукраїнського конкурсу захисту 
 науково-дослідницьких робіт              
(МАН) 2017р. ( секція-соціологія  
І МІСЦЕ, секція - екологія 
ІІ МІСЦЕ ),2016р.  (секція-фізика  
І МІСЦЕ) . 
 



МОЇ ДОСЯГНЕННЯ 
  
 

Взяла  участь у міському 
конкурсі  “ Вчитель року  - 2010 “. 
             Посіла ІІ місце.  
  

Була нагороджена  Почесною 
грамотою міськво. 



Взяла  участь у міському конкурсі   
“ Вчитель року  - 2018“.Посіла І місце.  



       Участь у різних формах методичної роботи 
 Участь  в науково-практичному семінарі для 

керівників ММО Одеської обл. 17.06.2015р. : 
«Особливості методичного супроводу реалізації вимог 
фізичного компоненту галузі «Природознавство» 
нового Державного стандарту базової повної загальної 
середньої освіти»  

 Виступ  на  науково-практичній конференції у м. 
Одеса  25 жовтня 2016 р.   “Проектні технології як засіб 
реалізації компетентнісного, діяльнісного та 
особистісно орієнтованого підходів при викладанні 
природознавства в  5-х класах за новим Державним 
стандартом  освіти” 

 Виступ на міському семінарі вчителів математики 
2016р.   

   «Вдосконалення навчання фізики та математики в 
умовах запровадження нового Державного стандарту 
базової і повної загальної освіти» 



КАРАОКЕ НА МАЙДАНІ 
28 травня 2017 р. Я пишаюся, тим що я 

українка! 
Хай країні моїй сьогодні ще 
гірко, але прийде той час і 
злетить вона стрімко. 
І я гордо скажу:”Я українка!” 



Ніколи не зупинятися на 
досягнутому, бо життя -  
це процес, тому потрібно 
завжди рухатися вперед. 
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