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Н

ародився 5 вересня 1948 р. у с. Копище Олевського району Житомирської області в родині трударівхліборобів. Закінчивши Копищанську середню школу,
протягом 1967–1969 рр. проходив військову службу.
Після демобілізації вступив на відділ праці Коростишівського педагогічного училища імені І. Я. Франка.
Був відмінником навчання та лідером студентського
колективу, очолював профком студентів. У 1973 р.
В. М. Мороз із відзнакою закінчив училище й розпочав
професійну діяльність на посаді вчителя креслення та
трудового навчання Містечківської СШ (нині Брусилівський район Житомирської області).
Упродовж 1974–1979 рр. здобуває вищу освіту
в Київському державному педагогічному інституті
імені О. М. Горького за спеціальністю «Загальнотехнічні дисципліни». Під час навчання відбулося науково-методичне зростання Василя Миколайовича як
педагога, удосконалилася його фахова компетентність.
Професійні та людські якості, громадська активність молодого педагога сприяли діловим успіхам:
у 1976 р. В. М. Мороза призначено викладачем креслення Коростишівського педагогічного училища,
а в 1984 р. — заступником директора з навчальновиробничої роботи. У 2004 р. він був обраний трудовим колективом та призначений управлінням освіти
і науки Житомирської ОДА на посаду директора
педагогічного коледжу.
Понад десять років Василь Миколайович очолює
один із найстаріших педагогічних закладів України,
історія якого пов’язана з іменами К. Д. Ушинського,
М. І. Пирогова, І. Я. Посяди, М. П. Кудрицького,
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Степана Васильченка. Сьогодні Коростишівський
педколедж — це потужний центр підготовки молодших спеціалістів на основі особистісно орієнтованого, компетентнісного підходу до навчання та
виховання.
Важливим напрямом роботи директора є створення інноваційного освітнього середовища в контексті вимог Болонського процесу з метою формування
фахівця XXI століття. Як керівник нової формації В. М. Мороз приділяє значну увагу підвищенню
ефективності навчально-виховного процесу, розвитку
творчого, інтелектуального потенціалу викладачів
і студентів, дбає про застосування інформаційно-комунікаційних технологій, модернізацію матеріальної
бази, наукове зростання молодих фахівців, створення
умов для активної діяльності студентського самоврядування як одного з пріоритетів демократизації суспільства.
Педагогічний коледж здобув високий рейтинг
серед ВНЗ I–II рівнів акредитації Житомирщини та
педагогічних закладів Центрального регіону України,
має вагомі досягнення на всеукраїнських студентських олімпіадах, регіональних конкурсах педагогічної, творчої майстерності.
Колектив навчального закладу в 2009 р. відзначено подякою Президента України за вагомий внесок
у соціально-економічний розвиток Української держави та зміцнення її незалежності.
Василь Миколайович — автор публікацій освітянських видань із питань реалізації стратегічних
завдань, визначених державою в галузі освіти. Бере
активну участь у засіданнях навчально-виробничого
комплексу «Полісся». Тісно співпрацює з Інженернопедагогічним інститутом Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.
Про високий авторитет В. М. Мороза серед громадськості району й області свідчить обрання його
депутатом Коростишівської районної ради, делегатом III Всеукраїнського з’їзду працівників освіти,
занесення імені до Книги Пошани м. Коростишева.
За вагомі педагогічні здобутки й активну громадську
діяльність Василь Миколайович відзначений почесними грамотами Міністерства освіти і науки України,
Житомирської обласної ради; нагороджений знаком
«Відмінник освіти України». У 2008 р. йому присвоєно звання «Заслужений працівник освіти України».
Ефективно вирішувати завдання, що стоять перед
очолюваним ним закладом, і впевнено вести коледж
у майбутнє талановитому керівнику допомагають
невичерпна енергія, цілеспрямованість, толерантність, увага до людей і сила характеру.
В. М. Мороз високо цінує красу в людських взаєминах, мистецтві, природі. У вільний час любить
займатися бджільництвом, вирощувати та доглядати
фруктові дерева, квіти, які наповнюють душу природною енергією. А ще Василь Миколайович має чудову
родину: його дружина Тетяна Миколаївна та син
Володимир теж працюють у Коростишівському педагогічному коледжі.
Життєве кредо педагога: «Ніколи не зупинятися
на досягнутому, іти вперед».

