
 Зустріч колегіантів із заступником 
Мінстра інфраструктури Костянти-
ном Єфименком – особлива подія в 
житті Білоцерківського колегіуму. 
Ми з нетерпінням чекали на цю 
зустріч, серйозно готувалися до неї. 
І, повірте, те живе спілкування, той 
діалог, що відбувся на цій зустрічі, 
засвідчив, що молодому поколінню 
вкрай необхідні такі щирі, відкриті 
розмови. Питання, які задавали 
учні, були різноплановими: їх 
цікавило як ще шкільне життя 
Костянтина Олексійовича, так і 
його погляди та оцінка сучасних 
українських і світових реалій. 

Вражає щирість та повага, з якою 
Костянтин Олексійович відповідав 
на запитання учнів, його вишукана 
манера спілкування, уміння тримати 
аудиторію, його патріотичні погляди, 
бажання змінити на краще рідне 

місто, а головне – і це відмітили усі 
учасники зустрічі! – його небайду-
жість і той вулкан ідей по розбудові 
як міста, так і держави в цілому, 
який відразу перетворив на його 
однодумців усіх присутніх у залі. 

Ми щиро вдячні Костянтину Олек-
сійовичу за цю зустріч, за його дер-
жавницьку позицію,  за ту велику 
увагу до підростаючого покоління і 
за всі добрі справи, які він робить на 
благо нашого міста та України.

Шановний Костянтине Олексійо-
вичу! Учнівський, педагогічний та 
батьківський колективи Білоцер-
ківського колегіуму бажають Вам 
міцного здоров’я та Господнього 
благословення на звершення усіх 
Ваших планів та задумів. Ми за-
вжди раді зустрічі з Вами.

Галина Склярова, 
директор колегіуму

   Мене, відверто кажучи, здиву-
вало, що Костянтин Олексійович 
виявився людиною щирою, над-
звичайно розумною і приємною. 
Він давав вичерпні відповіді на всі 
наші запитання. 

Дуже вразив сюрприз, вла-
штований першим заступни-

к о м  М і н і с т р а  д л я  н а ш о г о 
колегіуму.  Мені приємно було чути, 
що К. Єфименко відбудовуватиме 
старовинну білу церкву на тому 
місці, де була вона раніше, - на 
Замковій горі. Нехай Бог йому до-
помагає!

Валерія Дзіговська, 33 гр. 

ФОРМУЛА УСПІХУ ВІД КОСТЯНТИНА ЄФИМЕНКА
26 травня з ініціативи учнів Білоцерківського колегіуму в рамках тради-

ційних зустрічей із видатними українцями відбулося відверте і щире спіл-
кування голови Білоцерківського благодійного фонду, першого заступника 
Міністра інфраструктури України Костянтина Єфименка із обдарованими 
й талановитими дітьми – учнями колегіуму - єдиного в Київській області 
навчального закладу нового типу такого спрямування. Колегіанти мали 
унікальну можливість отримати з перших вуст відповіді на запитання, 
що їх цікавлять. А вони, повірте, були не з легких – від суто професійних 
до особистих. Представники  колегіального братства урочисто прийняли 
К.Єфименка до складу завзятого колегіального  товариства, вручивши 
йому, за доброю козацькою традицією, вірчу грамоту.

Костянтин Олексійович, у свою чергу, підготував  грошові винагоро-
ди учням,  які впродовж року показали гідні результати на олімпіадах, 
конкурсах, у Малій академії наук – бронзовому  призерові Міжнародної 
олімпіади з географії  О. Гаркавенку, а також М.  Матвєєву, А. Пасічник, 
Т.Сухомлин, О.Бурилкіній. Крім того, Білоцерківський колегіум отримав 
подарунковий сертифікат на обладнання сучасної мультимедійної зали, 
що стане у пригоді учням, які поставили за мету здобувати ґрунтовну осві-
ту в стінах рідного закладу. 

Насамкінець зустрічі поважний гість відкрив секрет успіху, який, власне, 
і секретом не назвеш, а радше свідомим життєвим вибором активної не-
байдужої людини: менше спати,  працювати на 10-20 відсотків більше, ніж 
твої конкуренти, і ставити високі цілі, щоб досягти максимуму. Тож пропо-
нуємо вам поринути в палітру вражень від цієї неординарної зустрічі.

  Особисто мені сподобалося 
те, що Костянтин Олексійович 
сміливо і дуже щиро відповідав 
на досить провокуючі запитан-
ня. Приємно, що такий відомий 
бізнесмен і політик, як Костян-
тин Єфименко, поділився своїм 
досвідом і дав нам, як мудра 
людина, корисні поради.

Аліна Поліщук, 33 гр.

  Найбільше в Костянтині Олек-
сійовичу мені сподобалася його 
щедрість. Не кожна людина, а 
тим паче представник найвищо-
го ешелону влади, буде так щедро 
займатися благодійністю. Плани 
К. Єфименка щодо духовного роз-
витку Білої Церкви мені до вподо-
би. Хай йому щастить!

Анастасія Юхименко, 12 гр.

   Я приємно вражена зустріччю 
з К. Єфименком. На мій погляд, 
ця людина здатна зробити нашу 
країну кращою. Дуже приємно 
спілкуватися з ним, у його по-
ведінці немає зверхності й пиха-
тості. Щиро вдячна Костянтину 
Олексійовичу за подарунок у 
вигляді незабутнього виступу 
В.Козловського та гурту «Авіа-
тор».

Ванда Банківська, 31 гр.

 

   Це дуже добра і позитивна лю-
дина. На всі наші запитання він 
відповідав чітко і зрозуміло. Чудові 
подарунки отримали від нього і 
наші колегіанти, і весь колегіум. 
Сподобався також сюрприз, який 
Костянтин Олексійович нам підго-

тував (зустріч зі співаком Віталієм 
Козловським та групою «Авіатор»). 
Мені дуже сподобалася ця людина, 
і я б не проти ще раз зустрітися з 
Костянтином Єфименком.

Яна Клименко, 32 гр.

   Я рада, що пан Єфименко був 
з нами відкритим і щирим , а не 
«грав на публіку» . Дуже хочеть-
ся подякувати цій людині. Адже 
він, будучи небідним і успішним, 
живе не лише задля задоволення 
своїх потреб, а й думає про наше 
місто і країну, по наших співвіт-
чизників, про сучасну молодь. Я 
впевнена, що його благодійність 
піде людям на користь і йому по-
вернеться добром. 

Олександра Нечай, 32 гр.

   Розмова була щирою, Костянтин 
Олексійович відповідав чесно. Я 
багато дізналася про його життя, 
про те, як він досяг успіху, яка в 
нього сім’я і яких принципів він 
дотримується. Його подарунок був 
щедрим і від душі. Я особисто і весь 
колегіум вдячні Костянтину Олек-
сійовичу за мультимедійний кабі-
нет. Виступи Віталія Козловського 
та групи «Авіатор» також гарний та 
несподіваний подарунок для нас.

Олена Болобан,   12 гр.

   На мою думку, зустріч пройшла 
успішно, навіть краще, ніж очіку-
вали. Та найголовніше, Костянтин 
Єфименко довів, що Україна може 
більше, що ми, майбутнє України, 
маємо «тримати країну» на євро-
пейському рівні.

Павло Хілінський, 33 гр.

 Зустріч з Костянтином Єфи-
менком дала мені можливість 
зрозуміти, що саме потрібно 
робити, аби досягти бажаного 
успіху. Справді, треба ставити ви-
сокі цілі й не витрачати даремно 
власного дорогоцінного часу. 

Костянтин Єфименко сподобав-
ся мені як людина.

Ганна Єфіменко,  33 гр.
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 Я отримав купу позитив-
них емоцій від цієї зустрічі. Я 
був вражений високими мо-
ральними, етичними якостями 
Костянтина Олексійовича. Це 
надзвичайно освічена і досвід-
чена людина, яка заслуговує на 
повагу і визнання. 

Ярослав Перепелиця, 31 гр.

Учні колегіуму в черзі за відповіддю на своє запитанняУчні колегіуму в черзі за відповіддю на своє запитання

Успіх не є ключем до щастя.Успіх не є ключем до щастя.
Щастя  -  ось ключ до успіху.Щастя  -  ось ключ до успіху.

Якщо ви любите те, що робите,Якщо ви любите те, що робите,
ви будете успішними.ви будете успішними.

А. ШвейцерА. Швейцер
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