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МИ - КОМАНДА!
26 жовтня, уже вдруге за цей рік,  вихованці від-
ділення хокею ДЮСШ «Білий Барс» запросили  на 
показові тренування голову Благодійного фонду, 
президента хокейного клубу «Білий Барс» Костян-
тина Олексійовича Єфименка.

І ЗНОВУ УСПІХ!
22-24 жовтня 2013 року освіта Білої Церкви  до-
стойно представила свої методичні надбання, 
педагогічну практику, інноваційні розробки й до-
свід їх упровадження на V Національній виставці-
презентації “ІННОВАТИКА В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ».

Юрій Петрик, 
нач. управління освіти і науки 

Створення інноваційного освіт-
нього простору і стимулювання 
творчого пошуку управлінських, 
науково-методичних, педагогічних 
працівників – одне із головних за-
вдань освітньої системи Білої Церк-
ви. З цією метою управлінням освіти 

і науки Білоцерківської міської 
ради створено потужне середовище 
для творчої самореалізації педагога, 
самовдосконалення і професійного 
росту. Саме тому в навчальних за-
кладах міста стало доброю традиці-
єю презентувати свій педагогічний 
досвід на міжнародних і всеукра-
їнських виставках інноваційних 
педагогічних методик і технологій. 

З початком роботи форуму учас-
ників і гостей привітали перший 
заступник Міністра освіти і науки 
України Євген Миколайович Сулима 
та Президент Національної академії 
педагогічних наук України Василь 
Григорович Кремень.

Участь у тематичних конкурсах 
виставки принесла щедрий ужи-
нок відзнак і нагород. Дипломами 
І ступеня і Золотими медалями 
нагороджено управління освіти і 
науки Білоцерківської міської ради 
(начальник Петрик Ю.Ф.). і Центр 
творчості дітей та юнацтва «Со-
няшник» (директор Гутник В.Д.). 
Дипломами лауреатів виставки 
нагороджено науково-методичний 
центр управління освіти і науки 
Білоцерківської міської ради (завід-
увач Паливода І.П.), Білоцерківську 
спеціалізовану школу І-ІІІ ступенів 
№ 1 з поглибленим вивченням 
слов’янських мов (директор Веред 
О.Є.), Білоцерківську спеціалізовану 
школу І-ІІІ ступенів № 12 з погли-
бленим вивченням інформаційних 
технологій (директор Вітюк О.П.), 
Білоцерківську загальноосвітню 
школу І-ІІІ ступенів № 5 (дирек-
тор Садаєва О.І.), Білоцерківську 
загальноосвітню школу І-ІІІ сту-
пенів № 6 (директор Верис Н.В.), 
Білоцерківську загальноосвітню 

школу І-ІІІ ступенів № 11 (директор 
Сержук В.М.), Білоцерківську за-
гальноосвітню школу І-ІІІ ступенів 
№ 15 (директор Слободянюк Н.Г.), 
Білоцерківське навчально-виховне 
об’єднання «Перша Білоцерківська 
гімназія – школа І ступеня» (дирек-
тор Смуток Б.М.), Білоцерківський 
колегіум (директор Склярова Г.М.).

Навчальні заклади Білої Церкви 
презентували найкращі досягнення 
в інноваційній діяльності та її прак-
тичну значимість для розвитку осві-
ти міста, результати впровадження 
сучасних педагогічних технологій, 
комп’ютерних систем, електронних 
освітніх ресурсів, практику співпра-
ці з органами державної влади і гро-
мадськими організаціями, роботу з 
обдарованими дітьми, міжнародне 
співробітництво, пріоритети розви-
тку інклюзивної освіти тощо. 

Висловлюю щиру вдячність Бла-
годійному фонду Костянтина Єфи-
менка за сприяння в участі в V 
Національній виставці-презентації 
«Інноватика в сучасній освіті» та 
керівникам навчальних закладів 
і творчим учителям, напрацюван-
ня яких продемонстрували вагомі 
наукові й педагогічні досягнення і 
засвідчили безсумнівну першість 
освітньої системи Білої Церкви на 
теренах Київщини.

З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!

Клуб «Джерело» Академії пенсіо-
нерів – не виняток. Тут, як і в інших 
колективах академістів, лунають 
улюблені пісні, звучать найщиріші 
слова привітань, відбуваються ве-
селі конкурси і чаювання. А люди 
поважного віку, одягаючи найкращі 
сукні й костюми, поспішають на чер-
гову зустріч, щоб наповнити душу 
новими враженнями й емоціями, 
спілкуючись зі своїми друзями. 

Але хворобливий стан здоров’я 
академістів інколи стає на заваді та-
кого святкування в колі однодумців. 
Тому  куратор Борис Грушник  при-
вітав із Днем народження тих іме-
нинників,   які не змогли бути при-
сутні на одному з останніх засідань, 
-  Антоніну Лук’янівну Кутову, Ганну 
Кирилівну Бохан, Ольгу Іванівну 
Федорчук.  Борис Володимирович 
побажав жінкам міцного здоров’я, 
достатку, довгих років життя!

У порівнянні з тим, як ще в лютому 
виходили на лід юні хокеїсти, ро-
блячи несміливі кроки на ковзанах 
і боячись щоразу впасти, то треба 
впевнено сказати: наполегливі  тре-
нування впродовж останніх семи 
місяців допомогли хлопцям опа-
нувати головні секрети винятково 
чоловічого виду спорту.

Костянтин Олексійович, спілкую-
чись  із дітьми,  розпитував про їхні 
успіхи в школі та про досягнення в 
спорті. Хлопці ствердно кивали голо-
вами, мовляв, мають вони й успіхи, і 
досягнення, а без улюбленого хокею 
вже навіть не уявляють  свого життя. 

«Сьогодні державі, дорогі діти, по-
трібні фізично загартовані, здорові 
й дисципліновані громадяни, готові 
працювати на благо народу, - резю-
мував розмову Костянтин Єфименко. 
– Звісно, хокей допоможе вам стати 
саме такими. Проте успішній люди-
ні в сучасному суспільстві потрібна 
не тільки  фізична досконалість, а й 
освіченість та високий рівень еруди-

ції. Отож ми, порадившись із ваши-
ми батьками, хочемо запровадити 
добру традицію: нехай тренери, які 
є для вас авторитетними людьми, 
один раз на місяць перевіряють 
шкільні щоденники, аби у вас був 
стимул і хокеєм займатися, і добре 
та на відмінно вчитися в школі». 
Таку звістку хлопці сприйняли дещо 
із пересторогою, проте не погоди-
тися з пропозицією наставників не 
наважилися. А ось батькам юних 
хокеїстів подібне нововведення 
сподобалося, адже це додатковий 
стимул для їхніх синів покращити 
бали успішності. 

Та коли хлопці поділилися на 
команди й розпочали показове 
тренування, то не можна було без 
завмирання серця спостерігати за 
цим захопливим дійством. Справді, 
юні барси вже розуміють, що таке 
команда й плече друга, як багато 
треба працювати  над собою, щоб 
досягти бажаних результатів. А на-
скільки  зросла хокейна майстер-
ність кожного вихованця, як багато 
вони вміють і можуть!

На завершення зустрічі Костянтин 
Олексійович вручив вихованцям 
ДЮСШ «Білий Барс» від Благодій-
ного фонду 5 сертифікатів по 2 тис. 
грн. на відвідування разом із бать-
ками боулінг-клубу. Адже попереду 
– осінні канікули, тому треба гарно 
відпочити, набратися нових сил – і 
знову на лід! 

День іменинника – один із традиційних заходів, 
які вже не один рік поспіль проходять у клубах 
Академії пенсіонерів. До нього  готуються по-
особливому, адже це справжнє свято, якого ко-
жен,  як у дитинстві,  чекає з нетерпінням.

Костянтин Єфименко звертається з новою 
цікавою пропозицією до вихованців ДЮСШ «Білий Барс»

На вустах - усмішки, в душі - радість, у руках - золоті медалі!

Борис Грушник 
щиро вітає поважну 

зарічанську іменинницю


