
Середенко Юліана Миколаївна – спеціаліст вищої категорії. 

Нагородження: 

Диплом І ступеня переможця І-го туру Всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року-2014» у номінації «Румунська мова» (Наказ № 427 

від 18.11.2013 рік); 

Диплом за ІІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу «Учитель 

року-2014» у номінації «Румунська мова» (Наказ № 1168 від 

12.12.2013 рік); 

Грамоти за І місце у Вернісажі педагогічних ідей «Творчість -

2013» у номінації «Румунська філологія» (Наказ № 193 від 

10.04.2013 рік), «Творчість-2017» (Наказ № 122 від 04.04.2017 рік); 

Грамоти за сумлінну працю та досягнуті успіхи у навчанні та 

вихованні підростаючого покоління (Наказ № 186 від 08.04.2011 

рік; Наказ № 256 від 29.09.2014 рік); 

Подяка за якісну роботу щодо підготовки та проведення районного 

майстер-класу для вчителів румунської мови та літератури (Наказ 

№ 315 від 21.11.2016 рік). 

Динту Лора Василівна – спеціаліст І категорії. 

Нагородження: 

Грамота за ІІ місце у  Вернісажі педагогічних ідей «Творчисть- 

2014» у номінації «Українська філологія» (Наказ № 85 від 

05.03.2014 рік); 

Диплом ІІІ ступеня у Всеукраїнському конкурсі «Учитель року-

2015» у номінації «Українська мова та література» (Наказ № 385 

від 23.12.2014 рік). 

  



Середенко Віорел Флорович – спеціаліст вищої категорії, 

старший вчитель. 

Нагородження: 

Диплом за ІІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу «Учитель 

року-1999» (1999 рік); 

Грамота за І місце в районному етапі Всеукраїнського конкурсу 

«учитель року-2009» у номінації «Інформатика» (2009 рік); 

Диплом за ІІІ місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу «Учитель 

року-2009» в номінації «Інформатика» (2009 рік); 

Грамоти переможця Вернісажу педагогічних ідей «Творчість -

2011» (Наказ № 263 від 06.03.2011 рік); « Творчість-2012» (Наказ № 

105 від 17.04.2012 рік); « Творчість 2017» (Наказ № 122 від 

04.04.2017); 

Диплом ІІ ступеня у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу «Учитель 

року -2013» у номінації «Інформатика» (Наказ №410 від 17.12.2012 

рік); 

Подяка за активну участь в організації та проведенні районних 

науково-практичних семінарів вчителів інформатики (Наказ № 04 

від 05.01.2015 рік; Наказ №315 від 21.11.2016 рік); 

Подяка члену фахового журі у номінації «Інформатика» за активну 

участь в організації та проведення І-го туру всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року»  (2017 рік).  

 

Георгіца Ганна Іванівна – спеціаліст вищої категорії,вчитель 

методист. 

Нагородження: 

Диплом ІІ ступеня в ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу «Учитель 

року-2009» у номінації «Фізика» (2009 рік); 



Грамоти за сумлінну працю, досягнуті успіхи у навчанні і 

вихованні підростаючого покоління (Наказ № 372 від 18.07.2011 

рік; Наказ від 18.09.2016 рік). 

 

Бернік Діну Лазарович – спеціаліст І категорії. 

Нагородження: 

Грамоти за сумлінну творчу працю, досягнуті успіхи на 

освітянському ниві. (Наказ № 206 від 28.09.2010; Наказ № 317 від 

28.12.2010; Наказ 401 від 11.12.2012); 

Диплом ІІІ ступеня  призера І-го етапу Всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року-2012» у номінації «Фізична культура» (Наказ № 351 

від 19.12.2011); 

Грамота за ІІ місце у загальнокомандному заліку на ХХV 

обласному туристському зльоті педагогічних працівників. ( 2012 

рік). 

Грамота за вагомий внесок у справу розвитку фізичної культури і 

спорту серед учнів, молоді на Буковині (11.09.2013); 

Диплом ІІІ ступеня за участь у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу 

«Інноваційний урок фізичної культури» ( Наказ № 82 від 

18.09.2014). 

 

Карунту Альона Арсенівна – спеціаліст вищої категорії, 

старший вчитель. 

Нагородження: 

Грамота за ІІ місце в районному етапі Всеукраїнського конкурсу « 

Учитель року-2009» у номінації  «Румунська мова і література» 

(2009 рік); 



Диплом за ІІ місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу « Учитель 

року-2009» у номінації  «Румунська мова і література» (2009 рік); 

Грамоти за високий професіоналізм в роботі, активну участь в 

організації і проведенні районних семінарів-практикумів, майстер-

класів, методичних об’єднань (Наказ №317 від 28.12.2010 рік; 

Наказ № 315 від 21.11.1016 рік; Наказ № 233 від 15.09.2011 рік; 

Наказ № 346 від 30.09.2013 рік; Наказ №228 від 25.09.2015 рік; 

Наказ № 246 від 22.09.2016 рік); 

Грамота за І місце у Вернісажі педагогічних ідей «творчість-2013» 

у номінації «Румунська філологія» (Наказ № 193 від 10.04.2013 

рік); 

Подяка члену фахового журі у номінації «румунська мова та 

література» за активну участь в організації та проведенні І-го туру 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2017» (2017 рік). 

 

Штефлюк Адела Михайлівна – спеціаліст ІІ категорії. 

Нагородження: 

Грамота за ІІІ місце у  Вернісажі педагогічних ідей «Творчість-

2014» у номінації «Суспільствознавчі дисципліни» (Наказ № 85 від 

05.03.2014 рік ); 

Грамота за ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі «Учитель року-

2016» у номінації «Історія» (Наказ №57 від 12.02.2016 рік). 


