У 1995 році закінчила Рівненський
державний гуманітарний
університет, фізико –
У НВК № 12 працює з
математичний факультет, за 1996 року.
спеціальністю математика та
Стаж педагогічної
фізика.
діяльності 23 роки.
“Об’єкт математики
настільки серйозний,
що слід не пропускати
нагоди зробити його
трохи цікавішим”
Б.Паскаль

Проблемна тема:
“Ігрові технології як форма підвищення ефективності
навчання математики в школі”

Мета:
розвиток стійкого пізнавального інтересу в
учнів через різноманітні ігрові форми навчання.

Сучасні технології навчання, які я
використовую в своїй роботі
Здоров’язберігаючі
технології (Автор Н.К.
Смірнов)
Особистісно-орієнтовний
підхід (Автор І.С.
Якиманська)
Ігрові технології (Автор
І.В. Єгорченко)
Інтерактивні технології
(Автор О.Пометун,
Л.Пироженко)
Інформаційнокомунікаційні технології
(Денніс Стівенсон)
Технології проектного
навчання (Автор
Дж.Дьюї)

• Фізкульхвилинки, вправи для очей
• Використовую дидактичні матеріали,
відповідно рівня підготовки та здібностей
конкретного учня
• дидактичні ігри, ігрові вправи,
зацікавлюючі завдання, що вимагають
творчого підходу, питання, що орієнтують
дітей на пошук і самостійні відкриття.
• Кооперативне, колективно-групове
навчання, ситуативне моделювання,
опрацьовування дискусійних питань.

• Навчально-методичні комплекси,
презентації, публікації, тестові системи
• Творча робота учнів над вирішенням
поставленої задачі, результатом якої є
проект

Добірка простих і цікавих
прийомів ігрових технологій, які я
практикую:

Добірка простих і цікавих
прийомів ігрових технологій:

Фотовернісаж

Участь у професійних конкурсах
та методичній роботі:
20142015н.р.

2015-2016
н.р.

• ІІ місце в І турі ХІІ обласного конкурсу-ярмарку педагогічної творчості в
номінації «Математика», робота «Позакласні робота з математики»
• 2015р. Подяка координатору Міжнародного математичного конкуру
«Кенгуру» Міністерства Освіти і Науки України інститут інноваційних
технологій і змісту освітит за популяризацію математичних знань серед
учнівської молоді та залучення школярів до Міжнародного математичного
конкурсу «Кенгуру»

• Вересень 2015- Виступ на обласному семінарі-практикумі координаторів
Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру», гра «Математична
карусель»
• Подяка координатору Міжнародного математичного конкуру «Кенгуру»
Іванковій Н.В.Управління Освіти і Науки Рівненської обласної державної
адміністрації за популяризацію математичних знань серед учнівської молоді
та залучення школярів до Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру»

Участь у професійних конкурсах
та методичній роботі:
2016-2017
н.р.

2017-2018
н.р.

20182019н.р.

• 2017 Подяка Асоціації «Енергоефективні міста України» за активну участь у
всеукраїнському проекті «Школа Енергії», та творче виконання всіх завдань.
• Подяка Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, «За активну
участь у підготовці та проведенні курсів для спіціальної підготовки вчителів проектних
класів початкової школи – учасників Всеукраїнського науково-педагогічного проекту
«Інтелект України»».
• Сертифікат про те що Іванкова Н.В. успішно пройшла курси підготовки вчителів до
роботи в классах, які працюють за всеукраїнським науково-педагогічним проектом
«Інтелект України»
• У продовж 2016-2017 р. булла ключовим вчителем всеукраїнського проекту «Школа
Енерії»
• В рамках реалізації проекту як ключовий контактний учитель взяла участь у першому
заході проекту-соціальному тренінгу з питань енергетичної освіти, основ енергоаудиту та
простих енергоощадних методів, який відбувся у Львові 22-24 лютого 2016 року.

• Опис досвіду вчителя математики Іванкової Н.В. “Ігрові технології як форма підвищення
ефективності навчання математики в школі”

Досягнення учнів:
2014-2015н.р. - призер ІІІ місце у міському етапі олімпіади
з математики Колодинська Анастасія
2016-2017 н.р. - Енерго команду НВК№12 у складі Фурдиги
Софії, Прач Вікторії, Безпалько Юлії та її керівник
Іванкова Наталія Володимирівна заняли ІІ місце у
загальноміській грі-змаганні «Енергетичний рух»
У період з 30.09 по 03.10.2016 команда дітей (Максимюк А.,
Безпалько Ю., Колодинська А., Прач В., Леміч А. ) та
учитель Іванкова Н. В. представляли напрацювання
школи на форумі у м. Одеса по проекту “Школа енергії”
2017-2018н.р. - призер ІІІ місце у міському етапі олімпіади з
математики Романович Іванна.
2018-2019 н.р. -Учні НВК №12, учасники проекту «Школа
Енергії 2.0», у навчальних закладах № 11,№10,№9 та №18
провели (у рамках Днів Сталої Енергії, що проходили в
м.Рівному ) практикум «Збережемо енергію вдома» та
навчили слухачів проводити енергоаудит оселі .

Друковані праці:

• ІІ місце в І турі ХІІ
обласного конкурсуярмарку педагогічної
творчості в номінації
«Математика», робота
«Позакласні робота з
математики»

2015 р.

Жовтень
2016
• науково-методичний
журнал Математика в
школах України
позакласна робота №10,
стаття «Спілка осібБ
об’єднаних любюв’ю до
математики»

• науково-методичний
журнал Математика в
школах України
позакласна робота, стаття
«Інтерактивні технології в
позакласній роботі»

Лютий 2016

Проектна
діяльність

Проектна діяльність

“Сходинки до успіху вчителя”
Не бійся дітей, адже вони бояться тебе більше.

Не обманюй своїх учнів, діти цього не
прощають.
Не будь лицеміром, цю рису характеру учні
відразу відчувають.

Слухай кожну дитину всім серцем.
Співпереживай учням, адже їхні людські
проблеми такі самі, як і твої, тільки
пропорційно віку.

“Сходинки до успіху вчителя”
Виконуй сам усе те, чого вимагаєш від дітей:
• Якщо ти просиш дітей не спізнюватись, зустрічай їх на порозі школи;
• Якщо ти просиш учнів не спізнюватись на урок, починай організаційний момент
із дзвінком;
• Якщо ти вимагаєш регулярного виконання домашніх завдань, то щодня
перевіряй їх.

Не чіпляйся до учнів через дрібниці, тому що будь-яка
людина, у тому числі й дитина, недосконала, і не
потрібно в її висловлюваннях шукати «вражих підступів».

Завжди чітко працюй із документацією – це допоможе
уникнути конфліктів із адміністрацією школи.

Не бійся розмовляти з батьками учнів, говори їм як про
досягнення своїх вихованців, так і про їхні не
доопрацювання.Сміливо відстоюй свою позицію, якщо
впевнений у своїй правоті.

Навчися прощати і своїм колегам, і, звісно ж, учням, не
носи образу в собі.

