
Династія вчителів  

КАРАБУЛЯ 
Виконав: випускник Малинівської ЗОШ, 

вчитель фізики Середенко Юліан Віорелович 

Керівник: Середенко Юліана Миколаївна,  

вчитель Малинівської ЗОШ  



 Є на нашій Землі для 

кожної людини дороге й миле 

серцю місце – рідна школа. 

Вона щоріч з вересня по 

травень гомінлива, а влітку, 

наче принишкла  – сумує за 

дітворою. Привабливе 

освітнє середовище, як 

правило, створюють 

учителі. 

 

 



Якби українців запитали, чи хочуть вони 
працювати у школі, — напевно, ствердну 
відповідь дало б кілька осіб зі ста. Хоч як 
прикро визнавати, але більшість молодих 
людей не мріє про вчительську кар’єру та 
роботу з дітьми. Остання надія — на 
вчительські династії, коли діти, незважаючи 
на малопрестижність професії, продовжують 
справу своїх батьків, дідусів та бабусь і 
передають своє захоплення роботою 
наступним поколінням. 

 



Все починається з любові … 

 Майбутнє існує тільки там, де 
пам’ятають старших. Невгамовно тече час, 
відходить старше покоління, ще не пізно 
записати їхні спогади і залишити своїй сім’ї  або 
майбутнім поколінням. Дуже цікаво дізнатися, 
хто є основоположником нашої династії. 



ЦІЛІ: 

• Вивчити життєві шляхи моїх родичів, виявляти 
професіональну династію своєї сім’ї. 

ЗАВДАННЯ: 

• Визначити з кого почалась династія, хто її 
представники; 

• Створити педагогічне дерево професійної династії 
Карабуля; 

• Вивчити їх життєвий шлях; 

• Підрахувати спільний педагогічний стаж династії; 

• Зібрати фотоматеріали, публікації в газетах стосовно до 
моєї сім’ї; 

• Систематизувати зібраний матеріал і зробити висновки.  

 



Три покоління вчителів 

І покоління 

• Карабуля Микола 
Антонович 

• Карабуля Олена 
Костянтинівнав 

ІІ покоління 

• Карабуля (Бойко) Лілія 
Миколаївна 

• Карабуля (Середенко) 
Юліана Миколаївна 

ІІІ 
покоління 

• Бойко (Рябко) Еріка 
Василівна 

• Середенко Юліан 
Віорелович 
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Батьки – учителі! 

Я – учитель! І щоранку знов 

Зустрічаю очі я дитячі… 

За цю радість і за цю любов 

Долі я своїй безмежно вдячний! 

  

Ці рядочки навіяли  роздуми про те, що я не 

подякував тим людям, які прищепили мені любов 

до вчительської праці, любов до дітей. Ці люди –

мої батьки. Земний уклін вам, любі мої,  я 

пишаюсь вами і з гордістю кажу: «Мої батьки – 

учителі». 

 



Мій дідусь - Карабуля Микола Антонович 

А започаткував династію вчителів Карабуля  мій 
дід. Народився в 1938 р. 26 квітня, село Малинівка, 
Новоселицького р-ну. В 1945р. пішов в 1-ий клас. З 
1953-1956р. навчався в Новоселицькій ЗОШ №2. В 
1957 р. поступив до ЧДУ на факультет біології, 
який закінчив в 1962р. Після закінчення ЧДУ був 
відправлений на роботу в якості вчителя біології в 
Байраківській ЗОШ, Глибоцького р-ну, де 
працював до 01 вересня 1983р. В 1983р. продовжив  
свою педагогічну кар’єру в Динівецькій ЗОШ, 
Новоселицького р-ну на посаді заступника 
директора з виховної роботи та вчителя біології і 
хімії. В 1989р. перевівся на роботу в Малинівську 
ЗОШ в якості заступника директора з виховної 
роботи та вчителя хімії. Звільнився за власним 
бажанням 01.09.2010р.  

Загальний стаж – 49 років. 



Педагогічний шлях 



Був нагороджений: 
«Люблю свій край , своє рідне село. 

Все життя, всі зусилля прикладав 

для покращення його благоустрою. 

Започаткував свій родовід: маю 2 

дочок, 5  онуків, 2 правнуків.» 



Моя бабуся - Карабуля Олена Костянтинівна 

«Проживши 74 роки на цій землі, я з радістю згадую минуле, питаючи, де 

ти є дитинство?  

17 листопада 1944 р  я роздала свій перший звук і відчула перший подих 

повітря. Принесла стільки радості своїм батькам, які проживали в селі 

Велика Буда, Герцаївського району. Настав 1951 рік і з гарним осіннім 

днем 1 вересня, коли я пішла в перший клас, з надією стати в майбутньому 

вчителем. Сільську школу закінчила в 1957 році. У 1959 продовжила 

навчання у 8-му класі загальноосвітньої школи с. Байраки, яку закінчила в 

1963 році. Цього ж року вступила до Белцького педагогічного інституту 

«А. Руссо» за спеціальністю «Молдавська мова та література». Після 

другого курсу перейшла на заочну форму навчання. Бог нагородив мене 

сім’єю – чоловік, колишній мій вчитель і у нас народилась донечка. 

Почала свій педагогічний шлях у 1965 р. в с. Байраки, як вчитель 

початкових класів. Після закінчення педагогічного інституту (1969 р.) 

почала працювати за фахом 1 вересня 1983 року була переведена в 

Динівецьку школу, Новоселицького р-н, як вчитель молдавської мови і 

літератури. 10 лютого 1987 року перевелась в Малинівську 

загальноосвітню школу де працювала за фахом до 2004 р. 

Педагогічний стаж – 40 років. 



Педагогічний шлях 



Нагородження: 



Моя тітка Карабуля (Бойко) Лілія Миколаївна 

Моя тітка Карабуля (Бойко) Лілія Миколаївна, старша донька мого дідуся. З неї 

починається друге покоління педагогів в нашій родині. І ось вона розповіла мені 

свій коротенький педагогічний шлях. 

«Ми, вчительські діти, ще звемося-діти школи. Для мене школа була рідним 

домом, дитячим садком а крейда і дошка-перші мої іграшки. Народилася 23 

березня 1966 р., в 1972 р. стала ученицею 1-го класу. Всі мої колеги були в захваті 

від цієї події, а для мене це було вже звичкою. Так минуло 10 років, і в 1982 р. 

закінчилось моє дитинство і в 16 років вже була студенткою ЧДУ філологічного 

факультету за спеціальністю « Російська мова і література». З 1987 р.  я 

продовжила друге покоління вчителів в нашій сім'ї. Свій педагогічний шлях почала 

в Хотинському районі, с. Колінківці. Любов до педагогіки передали нашій старшій 

дочці-вона вчителька іноземних мов. Маю дві доньки, двоє онуків».  

Педагогічний стаж-17 років. 



Мій дядя- Бойко Василь Олексійович  

Бойко Василь Олексійович мій дядя, чоловік Лілії Миколаївні, 

(вчитель фізики), народився 22 листопада 1966 в селі Динівці 

Новоселицького району. В 1973 пішов в 1 клас в Динівецьку 

ЗОШ. В 1984 році закінчив школу з золотою медаллю та поступив 

в Чернівецьке СПТУ №13.В 1985 пішов служити в Збройні сили 

СССР в місті Харкові, звільнився в листопаді 1987 та одразу 

поступив на підготовче відділення  ЧДУ. В 1988 поступив на 

перший курс в ЧДУ на фізичному факультеті на відділення 

радіотехніки  яке закінчив в 1993 році та здобув спеціальність « 

Радіотехнік». В 1989 одружився на Карабулі Лілії Миколаївні. 

Педагогічною діяльністю займається з вересня 1997 року в 

Колінківецькому НВК де працює до тепер. До 2012 року був 

вчителем фізики та Захисту Вітчизни  а з 2012  вчителем  Захисту 

Вітчизни. Педагогічний стаж – 21 рік. 



Моя  мама – Карабуля (Середенко)  

Юлія Миколаївна 

Народилася в сім’ї вчителів 01 липня 1976р. в селі Байракі, 

Глибоцького району.  У 1983 р. починаю навчання в селі 

Малинівка, Новоселицького району.  Закінчила загальноосвітню 

школу, і восени 1993 стала студенткою ЧДУ  румунської філології. 

У 1999 р. закінчила університет за спеціальністю  «вчитель 

румунської мови та літератури». І ось вже позаду студентські 

роки… Перший робочий день, перший рік роботи в Динівецькій 

ЗОШ (1995 р.) початок шляху в учительській професії.. З 2004 

продовжую працювати в Малинівській ЗОШ I –III ст. як педагог-

організатор і вчитель румунської мови та літератури. З 2009 по 

2016 була на посаді заступника директора з виховної роботи. З 1 

вересня 2016 працюю на посаді заступника директора з 

навчально-виховної роботи.  

 Педагогічний стаж – 23 роки.  

 



Педагогічний шлях 
Кожного дня крокую до місця, де мене чекають діти із 

світлими оченятами і разом  ми крокуємо до країни знань.  



Нагородження: 
Сьогоднішній день завтра вже буде 
вчорашнім і скоро залишиться позаду, 
поступово віддаляється все далі і далі і 
залишаються тільки спогади… 

 



Мій батько – Середенко Віорел 

Флорович 
Народився 8 липня 1971 року в с. Динівці. 1 вересня 1977 
року пішов в перший клас сільської школи.  У 1988 році 
поступив у Белцький Педагогічний Інститут на фізико-
математичний факультет. Завжди мріяв крокувати водночас із 
прогресом, тому обрав спеціальність вчителя інформатики. В 
1993 році успішно закінчив Белцький Державний 
Університет ім. А.Руссо. Того ж року повернувся в рідну 
школу в якості вчителя інформатики. У 1995 році був 
призначений директором школи с. Динівці. На цій посаді 
працював 6 років. З 2004 року працює вчителем інформатики 
в Малинівську ЗОШ. За цей час неодноразово приймав 
активну участь у різних районних та обласних педагогічних 
конкурсах: переможець конкурсу вчитель року; вернісаж 
педагогічних ідей. Також нагороджений районними, 
обласними грамотами та грамотою Міністерства Освіти 
України. На даний час працює вчителем інформатики, вища 
категорія, старший вчитель.  

Педагогічний стаж – 21 рік. 

 



«Вчитель повинен знати і відчувати, що на 

його совісті – доля кожної дитини, що від 

його духовної культури та ідейного 

багатства залежить розум, здоров’я, щастя 

людини, яку виховує школа». 



Нагородження: 



Моя тітка - Середенко (Чубрей)   

Віоріка Флорівна 
 Народилась 4 січня 1977 року в с. Динівці, Новоселицького району. 

У 1983 році пішла у перший клас Динівецької середньої школи. В 

школі вчилася на відмінно та успішно її закінчила в 1994 році. З 2001 

по 2006 рік навчалася на заочному відділенні Чернівецького 

національного університету на математичному факультеті. З 2001 по 

2003 рік працювала вчителем праці та вчителем математики в 

молодших класах. З 2006 року працює вчителем фізики в 

Динівецькому НВК, має першу кваліфікаційну категорію. 

За роки роботи вчителем фізики має значні досягнення в роботі:  

• кожного року її учні займають призові місця на районних 

олімпіадах;   

• має грамоти від адміністрації школи та районного відділу освіти; 

• диплом за ІІІ місце у районному турі конкурсу «Учитель року 

2018». 

• Педагогічний стаж - 17 років. 



Нагородження 



Мій дядя - Середенко Роман Флорович 

Народився 20 квітня 1983 року в с. Динівці. В перший клас пішов 1 вересня 

1989 року. В школі завжди вчився на «відмінно», брав активну участь в 

різних заходах, олімпіадах з фізики математики та інформатики. Він завжди 

проявляв  інтерес до комп’ютерних наук, тому поступив на фізичний 

факультет Чернівецького Державного Університету і закінчив його з 

червоним дипломом  у 2005 році та отримав спеціальність «магістра 

фізики». Того ж року повернувся в рідне село у якості вчителя фізики.  

Завжди відчував потяг до науки, тому поступив до аспірантури інституту 

металофізики НАН України та у 2009 році захистив дисертацію та отримав 

диплом Кандидата фізико-математичних наук. Під час навчання працював 

програмістом та молодшим науковим співробітником  у інституті 

металофізики НАН України. 

•      Звання: кандидат фізико-математичних наук.  

• Педагогічний стаж-3 роки. 



Двоюрідна сестра – Бойко (Рябко)  

Еріка Василівна 
Народилася 24 вересня 1989р. в селі Динівці Новоселицького 
району. В 1995р. пішла до школи (Динівецька ЗОШ, в 2005 
році закінчила школу з відзнакою (золота медаль), в тому ж 
році поступила в Чернівецький національний університет на 
факультет іноземних мов( французька мова), вчилась 2 роки на 
денну форму а потім на 3-ій рік  перейшла на заочну форму 
навчання. З 2007 року працює в Динівецькому НВК на посаді 
вчителя французької мови. В 2010 році закінчила Чернівецький 
національний університет. За час роботи в школі мала успіхи, 
діти яких вона навчала активно приймали участь в шкільних та 
районних олімпіадах з французької мови, 2014р. ІІ місце, а в 
2015 році отримала ІІІ місце. Має 2 дітей. 

• Педагогічний стаж - 11 років. 

 



Це я - Середенко Юліан Віорелович 
Народився 13 серпня 1996 року в с. Динівці, Новоселицького району, 
Чернівецької області у сім’ї вчителів. У 2002 році пішов до першого класу  
Малинівської ЗОШ І-ІІІ ст. Закінчивши дев’ятий клас у 2011 році, 
перейшов до Динівецького НВК, де у 2013 році отримав атестат про 
загальну середню освіту з відзнакою. В цей же рік вступив до 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича в 
Інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук на кафедру фізики 
твердого тіла. Влітку 2015 року працював вихователем в оздоровчому 
таборі «Калинка». У 2017 році здобув диплом бакалавра, за спеціальністю 
«Вчитель фізики». Цього ж року вступив до магістратури даного 
навчального закладу, де зараз продовжую навчання.  Восени 2017 року 
разом з дружиною почали працювати в Довжоцькому НВК, де викладаю 
фізику, математику та інформатику. Педагогічний стаж - 7 місяців.  

 



Моя дружина  - Базюк (Середенко) 

Олександра Русланівна 
  Народилась 27 лютого 1994 року в селищі 
міського типу Кельменці. У 2000 році пішла до 
першого класу Кельменецької ЗОШ I-III ступенів. 
У 2011 році закінчила Кельменецьку гімназію з 
відзнакою. У цьому ж році вступила до 
Чернівецького національного університету імені 
Юрія Федьковича на кафедру педагогіки, 
психології та соціальної роботи. 2015-го року 
отримала диплом бакалавра за спеціальністю 
вчитель початкової школи, 2016-го року здобула 
диплом про вищу освіту за спеціальністю 
«Вчитель початкової школи та англійської мови у 
початковій школі». Восени 2017 року разом з 
чоловіком почали працювати в Довжоцькому 
НВК, де викладає англійську мову.  

Педагогічний стаж-7 місяців.  



Висновок 

 В нашій великій родині 11  учителів. 
Педагогічний стаж нашої родини на сьогоднішній день 
–193  років. 

 Я виконав поставленні перед собою завдання і 
досяг цілі. Тепер я точно знаю, що в моєї династії 11 
вчителів. В кінці я зробив висновки: життєвий шлях 
моїх предків був непростим, але вони  подолали всі 
труднощі. Працьовитість, головна якість моїх предків. 
Продовжити це – моє завдання і моїх майбутніх дітей. 

 



Дякую за увагу! 


