Туряниця Георгій Семенович народився 10 квітня 1938 року в селі Солочин
Свалявського району Закарпатської області у сім'ї селянина.
У 1945 році вступив до 1 класу Солочинської семирічної школи, котру закінчив у
1952 році. Після закінчення семирічки вступив до 8 класу Полянської середньої
школи. У 1956 році закінчив середню школу і вступив до історичного
факультету Ужгородського державного університету, який закінчив у 1961 році,
а потім працював вчителем історії та географії у Керечанській середній школі
Свалявського району Закарпатської області.
У зв'язку з сімейними обставинами у 1962 році переїхав до міста Коростеня, де
до 1968 року працював вчителем історії та географії у Холосненській середній
школі Коростенського району.
З 1968 по 1976 рік він вчитель географії середньої школи № 6 міста Коростеня.
За успіхи у роботі у 1975 році був нагороджений значком «Відмінник народної
освіти».
З 1976 року по 1980 рік працював заступником директора з навчально-виховної
роботи ЗОШ №10.
З 1980 по 1981 р він вчитель історії та суспільствознавства у Коростенській
школі - інтернаті № 1.
З 1981 по 1988 рік працював заступником директора з навчально- виховної
роботи Коростенського СПТУ - 16.
З 1988 по 2004 рік у Коростенській загальноосвітній школі № 4 він директор,
якого обрав саме колектив. А з 2005 по 2008 роки Георгій Семенович перший
директор Коростенської міської гімназії. Значна робота з реорганізації школи в
гімназію відбулася саме під його керівництвом. Впродовж 8 років (2000-2008 )
школа посідала перше місце за кількістю переможців предметних міських
обласних та Всеукраїнських олімпіад.
За його ініціативою у школі була розроблена власна система навчально-виховної
роботи, яка являла собою цілісну структуру, що сприяла моральному
становленню учнів, формуванню у них творчого мислення, відповідальності за
доручену справу.
Скільки доріг пройдено Георгієм Семеновичем з вихованцями, скільки подолано
кілометрів на велосипедах разом з школярами. Адже сам був старшим тренером
збірної команди школярів України з туризму, яку готували для участі в
чемпіонаті СРСР (підопічні посіли II місце), підготував 15 кандидатів у майстри
спорту, вісім із них стали майстрами, а Тетяна Васянович - чемпіонкою світу.
Враховуючи вагомий особистий внесок Георгія Семеновича у розвиток освіти
міста Коростеня, навчання та виховання молоді, за багаторічну сумлінну працю,
активну громадську позицію рішенням 22 сесії Коростенської міської ради VI
cкликання від 19.03.13р. №1019 йому присвоєно звання “Почесний громадянин
міста Коростень”.

