
У 1995 році закінчила 

Рівненський Державний 

Гуманітарний 

Університет, фізико –
математичний 

факультет, за спеціальністю 

математика та фізика.В НВК № 12 працює з 1996 року. 

Стаж 18 років.

Математику  вже навіть задля того 

треба вивчати, що вона розум до 

ладу приводить. 

М.В. Ломоносов



Проблемна тема:
“Перспективність та наступність в системі неперервної

математичної освіти в процесі переходу з початкової школи до 

основної через сучасні підходи до створення середовища для 

самореалізації та всебічного розвитку особистості ”



Мета:
- висвітлення кола проблем у викладанні 

математики в умовах наступності та 

перспективності між початковою та середньою 

ланкою ; 

- визначення шляхів подолання виявлених проблем. 



Наступність – потрібне й закономірне явище, 
характеризує ступеневий характер розвитку, дає 
основу удосконаленню процесу (М.Вашуленко)

Наступність – принцип освіти, який передбачає 
зв´язок та узгодження мети, змісту, організаційно-
методичного забезпечення етапів освіти, які 
межують один з одним (О.Савченко)

Наступність – послідовний перехід від однієї 
сходинки до другої, який виражається у збереженні та 
поступовому змінюванні 
змісту, форм, методів, технологій навчання та 
виховання.



З 2009 по 2012 н.р. переможеці ІІ етапу олімпіади з 

математики.

2009-2010 н.р. семінар вчителів математики для курсів 

РОІППО, відкритий урок з алгебри 7 клас “Розв’язування

рівнянь”

2011-2012 н.р. Виступ на Науково-практичній 

міжнародній  конференції «Формування дослідницької 

компетентності школяра на уроках математики»; 

Результативність роботи

2012-2013 н.р.участь у міському конкурсі педагогічної 

творчості «Математична скарбниця».

2012-2014 н.р. участь у обласній школі “молодого вчителя 

математики” , фрагменти уроків “Активні форми 

роботи учнів на уроках математики”





Іванкова Наталія Володимирівна

Координатор Міжнародного конкурсу “Кенгуру”. Протягом 5 років 

НВК № 12 займає першу місце по кількості учасників у м. Рівне



Іванкова Наталія Володимирівна

З 2011 є вчителем опорної школи з математики

2011-2012 н.р тема факультативного курсу «Вибрані питання з 

алгебри»( 7 клас);

2012-2013; 2013-2014 н.р. , тема факультативного курсу «За 

лаштунками шкільної математики»(7-9 класи).

Основні завдання курсу:

•Формувати в учнів систему 

математичних знань, навичок і умінь, 

потрібних у подальшому навчанні та 

майбутній професійній діяльності;

•Розвивати в учнів логічне мислення, 

алгоритмічну та графічну культура, 

пам’ять, увагу, інтуіцію;

•Формувати в учнів стійкий інтерес до 

вивчення математики, розвивати їх 

математичні здібності.



Нагороди





Грамота за ІІІ місце у міському конкурсі педагогічної творчості 
“Методична скарбниця” у номінації “Математика”


