
Покори  Наталії Василівни, 

учителя української мови та 
літератури 

Педагогічний стаж-19 років 

Кваліфікаційна категорія вища 
 



Школа – це майстерня, де 

формується думка молодого 

покоління; треба міцно її 

тримати в руках, якщо не 

хочеш залишитися без 

майбутнього. 

                                        А.Барбюс 
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У своїй педагогічній діяльності  
головними вважаю такі 
принципи: 
 

- гуманізм; 
- демократизм; 
- єдність   сім”ї  і  школи; 
- наступність та 
спадкоємність  поколінь. 
 



Формування комунікативних 

умінь і навичок на уроках 

української мови та літератури  



      Творча робітня 



        Методична робота 
 Районний семінар  “ Розвиток культури 

мовлення учнів  у  навчально  - виховному 
процесі ” 

 Міські семінари та конференції: “ Головні 
проблеми сучасного українського 
мовлення ”, “ Мова і суспільство ” 

 Педрада  “ Форми залучення батьків і 
громади до співпраці зі школою ” 

 Конкурс-виставка  методичних 
матеріалів “ Освітянський досвід – 2014” – 
методична розробка 

    “ Святе  Шевченкове слово - криниця для 
спраглих “ 

     Районна творча група “ Підвищення 
культури  мовлення  учнів на уроках 
української  мови ”  



Педагогічна діяльність 



Лиш у труді живе людина 



        У дружньому колі 



Ми працю любимо, що в творчість перейшла, 
І музику палку, що ніжно серце тисне 

                                                        М.Рильський 



  Ми любимо         
подорожувати 



Вчитель 

Всеукраїнські 
учнівські 

олімпіади з 
української 

мови і 
літератури 

Рік проведення Учасники Клас Призове місце 

Покора  
Наталія 

Василівна  
 

 

    2010   Копак Марія    11    II 

    2012    Козак Петро    7    III 

    2013 
    
   Козак Петро 
 

  8    II 

 
Мііжнародний 
конкурс 
знавців рідної 
мови імені 
П.Яцика 

    2010    Копак Марія    11     II 

     2012    Козак Петро     7     III 

 
    2013 

 
    Козак Петро 
 

    
    8 

 
   II 
 



Всеукраїнсь 
кий  конкурс 

знавців 
української 
мови імені 

Т.Шевченка 

Рік  
проведення 

Учасники Клас Призове місце 

   2011   Вовк Світлана    6   III 

   2012   Козак Петро     7   II 

Покора  
Наталія 

Василівна  
 

   2013   Троць  Іоланта    5    III 

Районні 
конкурси 

    

 Захист 
проекту “Ні! 
Я жива,я 
буду вічно 
жити!” 

  2012 
 

Кондратюк 
Вікторія,       
Цюпак  Олена 

   9    II 

    

Різдвяний 
вернісаж 

  2013   Стецишин Софія    8    II 

“Віночок 

українських 
колядок” 



Ця справа –моя, товариство!  
І хочу жить так, 
Щоб чистим був колір і чистим було 

горіння. 
Щоб ярою кров’ю судини синам  

налить,  
Щоб ними міцніло Вкраїни густе 

коріння. 
…На нашій високій, палкій любові, 
на праці, на битві, на лагіднім нашім 

слові 
стоять Україні – 
допоки стоїть земля! 
                                                             І.Жиленко  
 



Дякую за увагу! 


