
 
 

 

     

 

  
 

 

 

 

 

«Учитель має свідомо йти в ногу з часом, 

 черпаючи в ньому  натхнення й сили». 

                              А. Дістервег 
 

    Участь у Всеукраїнському конкурсі «Учитель року-2012» дає 

можливість педагогу якнайкраще продемонструвати свій 

фаховий рівень, загальну культуру та педагогічний досвід. 

     Серед учасників конкурсу  не було випадкових людей. Для 

кожного з них школа – це життя, а вчительський талант – 

насамперед покликання і невтомна праця. 
 

 

 

 
 

 

      Жінка – вчитель… Жінка – лідер… Це 

даність чи професіоналізм? 

     Переступає поріг школи Світлана 

Євгеніївна – і через кілька хвилин колеги й 

учні знатимуть, як пройде робочий день, на 

які струни буде налаштована душа і думки 

цієї жінки. 
 

 

     Її життєве кредо – служити людям і 

справі, заряджаючи всіх і кожного своєю 

енергією.  Дякуємо долі, що Бог подарував 

нашій школі такого вчителя. Залюблена у 

педагогічну творчість, у свою працю – 

жертовну, іноді навіть невдячну.  

     Уміння творити, висока ерудованість  

Мороз Світлана Євгеніївна 
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Урок, не думай, що існуєш 

від дзвінка до дзвінка… 

можливо, ти ніколи не 

закінчуєшся… 

  Ти відправляєш нас 

додому з неспокійними 

думками». 

Ш. Амонашвілі 
 

Майстри педагогічної справи 
 



та комунікабельність, талант організаторський – ось що 

відрізняє Світлану Євгеніївну серед колег. 
 

 

     Мороз С.Є. працює над реалізацією 

проблеми «Значення рухової активності 

для покращення функціональних 

можливостей організму дітей». Метою 

діяльності у цьому аспекті є сприяння 

фізичному розвитку особистості учня, 

удосконалення життєво важливих 

рухових навичок, зміцнення здоров’я на  

засадах індивідуально-диференційованого підходу в організації 

процесу фізичного виховання. 
 

     Знання професійних тонкощів предмета, глибоке розуміння 

психології дітей дає можливість успішно  проводити навчальну 

і спортивно-масову роботу. 
 

 

     Світлана Євгеніївна забезпечує високу 

результативність своєї роботи. Так, з 2006 

по 2010 рік команди школи з баскетболу та 

волейболу щороку були призерами міської 

спартакіади школярів. Вчителька залучає 

учнів до участі у науково-дослідницькій 

роботі (2011р. Марченко Ганна ІІІ місце 

у ІІІ етапі МАН). 
 

 

      Мороз С.Є. є автором власних методич-

них розробок «Використання змагально-

ігрового методу на уроках фізичного вихо-

вання», «Ритмічна гімнастика в навчально-

му процесі з фізичного виховання», «Форми 

самостійних занять фізичними вправами»,   

«Організація та методика роботи спеціальних медичних груп». 
  

 

 


