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ГОРДІСТЬ КОЛЕГІУМУ – 2016
20 травня 2016 року в ошатній залі органної та камерної 
музики вся колегіальна родина зібралася на свято, яке вже 
стало доброю традицією закладу, – сьому щорічну церемо-
нію нагородження «Гордість колегіуму». 

Людмила Дудка

Цей захід – підбиття  підсумків 
навчального року, що минає, вша-
нування переможців різноманітних 
олімпіад, конкурсів, конференцій, 
змагань.

За результатами загальноколегі-
ального рейтингу було визначено 
бронзову, срібну та золоту десятки 
колегіантів. Цілеспрямованість, праг-
нення досягти омріяної мети, пра-
цездатність і працелюбність, уміння 
бачити проблеми в сучасному світі, 

намагатися дослідити та розв’язати 
їх - ось характерні риси наших учнів. 
Начитані, ерудовані, наполегливі, 
вони не тільки вчаться на відмінно, 
а й беруть активну участь у житті 
колегіуму, міста, області та України.

Саме цих учнів нагородила ди-
ректор колегіуму Г.М.Склярова в 
номінації «Кращий колегіант - 2016». 
До останнього моменту для всіх при-
сутніх залишалося інтригою – хто ж 
буде на акме-вершині колегіального 
Олімпу. Найращою колегіанткою  
стала Нормировська Єлизавета – уче-
ниця 31 групи, яка набрала 334 бали. 

На другому місці – Савенкова Марина, 
учениця 41 групи, з результатом 301 
бал. Третє місце в загальноколегі-
альному рейтингу розділили Ткач 
Дмитро, учень 41 групи, та Морська 
Лілія, учениця 21 групи, які набрали 
по 279 балів.

Напевно, неможливо уявити собі 
жодного закладу, жодної організації, 
у яких не було б чогось особливого, 
відмінного від решти, своєрідної ро-
дзинки. У номінації «Гордість року» 
були відзначені ті колегіанти, які до-
сягли найвищих результатів за всіма 
показниками за цей навчальний 
рік. Ними стали учні: Нормировська 
Єлизавета (31 група), Ткач Дмитро( 41 
група), Савенкова Марина ( 41 група) 
та Морська Ліля (21 група). Церемо-
нію нагородження кращих із кращих 
учнів колегіуму провела заступник 
директора Благодійного фонду Кос-
тянтина Єфименка Тетяна Однорог.

Тетяна Василівна вручила цим 
учням стипендії фонду та побажала 

ще вищих злетів у навчанні.
Коли народжується зірочка на 

небосхилі науки, творчості, решта 
світил підтримують її своїм теплом і 
утворюють сузір’я професійної май-
стерності. Таким сузір’ям є педагоги 
Білоцерківського колегіуму. В номі-
нації «Майстер педагогічної справи 
-2016» першість виборола Сич Мари-
на Олександрівна, вчитель художньої 
культури. 

Зі щирими словами вдячності 
звернулася Галина Миколаївна до 
вчителів колегіуму, подякувавши за 
плідну творчу працю, за любов до 
своїх учнів, за ті високі результати, 
які здобули колегіанти у цьому на-
вчальному році.

Сьома щорічна церемонія нагоро-
дження «Гордість колегіуму» ще раз 
підтвердила, що ми – українці - гордо 
несемо ім’я Вітчизни. Разом ми мо-
гутні і сильні. А наше молоде поко-
ління гідно продовжуватиме справу 
батьків.

Тетяна Цимбал

24 травня у фінальному етапі зма-
гань взяли участь 4 найсильніші 
команди: БСШ №1, БЗШ №5, БСШ 
№12 та БНВО «Перша Білоцерків-
ська гімназія».

Слід відзначити, що команди-
фіналісти за дев’ятимісячний мара-
фон у рамках чемпіонату провели 
по 35 ігор, у яких знаходили відповіді 
майже на 1000 запитань та завдань 
різноманітної тематики.

У фіналі використовувалася автор-
ська гра «Веселковий млин», вона 

дає можливість показати не тільки 
командну гру, але й індивідуальні 
знання та ерудицію кожному чле-
нові команди. Молоді інтелекту-
али шукали відповіді на каверзні 
запитання в галузі історії, мисте-
цтва, спорту, географії, літератури, 
техніки та загальнопізнавальної 
тематики. 

Грамоту за І місце в особистому 
заліку отримала Ніколаєнко Вале-
рія (БСШ №5), за ІІ місце – Алтухов 
Дмитро (БНВО «Перша Білоцерків-
ська гімназія») і ІІІ місце Лук’янчук 
Денис (БЗШ №11).

Цінними призами були нагоро-

джені також найактивніші ерудити 
серед глядачів за правильні відпо-
віді на запитання ведучого фіналу 
Михайла Обухівського. 

Нагороди переможцям вручала 
директор Благодійного фонду Кос-
тянтина Єфименка Олена Ткач. 
Уже традиційно фонд виступає 
спонсором міського чемпіонату 
інтелектуалів, підтримуючи обда-
ровану молодь міста. У напруженій 
фінальній грі звання чемпіона 2016 
року виборола команда ерудитів 
БНВО «Перша Білоцерківська гім-
назія». Друге місце посіла команда 
БСШ №1, третє - БСШ №12, а фіналістом 
чемпіонату стала команда БЗШ №5.

Чемпіонат завершився. Але стрім-
ко промайне літо - і найрозумніші 
юні білоцерківці знову сядуть за 
ігрові столи, щоб ще і ще раз до-
вести: бути розумним - престижно!

КОМАНДНИЙ ФІНАЛ ЕРУДИТІВ
Упродовж 2015-2016 н.р. молоді інтелектуали нашого 
міста змагалися за звання найерудованішої команди в 
міському чемпіонаті з інтелектуальних ігор серед ко-
манд ерудитів загальноосвітніх навчальних закладів. 

Євгеній Дорош та стипендіати  
Благодійного фонду Костянтина Єфименка

Ними пишається колегіум, а отже - вся Біла Церква!

ПОДЯКА

Благодійний фонд Кос-
тянтина Єфименка і 
колектив поважних біло-
церківців - членів Академії 
пенсіонерів - висловлю-
ють щиру подяку Управ-
лінню освіти і науки (на-
чальник Юрій Петрик), 
учнівським та педаго-
гічним колективам БСШ 
№1 (директор Олексій 
Веред), БЗШ №6 (директор 
Ніна Верис), БСШ №12 (ди-
ректор Олексій Вітюк), 
БСШ №13 (директор Сергій 
Іщенко), БСШ №16 (дирек-
тор Анатолій Бабенко), 
БЗШ №20 (директор Ольга 
Борисюк), БЗШ №21 (ди-
ректор Олег Мерімерін), 
Білоцерківському коле-
гіуму (директор Галина 
Склярова), Спортивній 
школі №2 (директор Оль-
га Баляснікова), ЦТДЮ 
«Соняшник» (директор 
Віра Гутник) за постійну 
підтримку проекту «Єд-
ність поколінь», повагу 
до земляків поважного 
віку, розуміння їхніх по-
треб, толерантність і 
віру в людей. Сподіваємо-
ся на плідну співпрацю і в 
наступному році.

Четвертий рік поспіль Благодійний фонд надає фінансову підтримку командам, які вийшли у фінал

Колегіантів вітає директор - Галина Склярова

Тетяна Однорог із переможцями премії «Гордість року - 2016» 


