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ГОРДІСТЬ КОЛЕГІУМУ – 2015
14 травня 2015 року в ошатній залі органної та камерної 
музики вся колегіальна родина зібралася на свято, яке вже 
стало доброю традицією закладу, – шосту щорічну цере-
монію нагородження «Гордість колегіуму».

Людмила Дудка

Цей захід – підбиття підсумків на-
вчального року, що минає, вшану-
вання переможців різноманітних 
олімпіад, конкурсів, конференцій, 
змагань. 

За результатами загальноколегі-
ального рейтингу було визначено 
бронзову, срібну та золоту десятки ко-
легіантів.  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 дирек-
тор колегіуму Галина Склярова в 
номінації «Кращий колегіант - 2015». 
До останнього моменту для всіх при-
сутніх залишалося інтригою – хто ж 
буде на акме-вершині колегіального 
Олімпу. Найращою колегіанткою  
вже другий рік поспіль стала Мату-
севич Ірина – учениця 21 групи, яка 
набрала 440 балів. На другому місці 
– Матусевич Ангеліна, учениця 21 гру-
пи, яка набрала 436 балів. Третє місце 
у загальноколегіальному рейтингу по 
праву завоював учень 31 групи Ткач 
Дмитро, який набрав 374 бали.

«Знання є сила. Освіта – капітал». 
Так сказав Отто Вільманн. Неда-
ремно саме  ці слова стали девізом 
нашого навчального закладу, який 
забезпечує здобуття освіти понад дер-

жавний стандарт, здійснює науково-
теоретичну, гуманітарну, загально-
культурну підготовку обдарованих і 
здібних дітей, адже майбутнє України 
залежить не від розмірів її території 
чи потужності виробництва, а від 
інтелектуальної могутності, творчого 
потенціалу нації.

Також у номінації «Кращий спортс-
мен - 2015» було нагороджено коман-
ду «Січові стрільці», яка на міському 
етапі Всеукраїнської військово-
патріотичної гри «Сокіл» («Джура») 
виборола ІІ місце на етапі «Стрільба». 

Напевно, неможливо уявити собі 
жодного закладу, жодної організації, 
у яких би не було 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 такі учні: Матусевич 
Ірина (21 група), Топчій Владислав  
(31 група) та Підгорна Вікторія( 41 
група). Церемонію нагородження кра-
щих із кращих учнів колегіуму провів 
представник Білоцерківського благо-
дійного фонду Костянтина Єфименка  
Євгеній Дорош. Євгеній Миколайович 
вручив цим учням іменні стипендії 
фонду та побажав ще вищих злетів 
у навчанні.

Шоста щорічна церемонія нагоро-
дження «Гордість колегіуму» ще раз 
підтвердила, що ми – українці - гордо 
несемо ім’я Вітчизни. Разом ми могут-
ні й сильні. А наше молоде покоління 
гідно продовжуватиме справу батьків 
та примножуватиме славу України!

Ірина Іванченко

Історія Білоцерківського професій-
ного ліцею бере початок із 20 серпня 
1954 року.  За свій 60-річний вік 
ліцей став  потужним навчальним 
закладом, який упродовж десяти-
річ готував висококваліфікованих 
спеціалістів для різних галузей на-
родного господарства. 

Рік тому перед нашим навчальним 
закладом постало далеко не рито-
ричне запитання – бути чи не бути? 
А якщо бути, то в якій якості? 

Але після тривалих перемовин, 
а також за посередництва міських 
громадських організацій, регіональ-
них ЗМІ та небайдужої спільноти Бі-
лої Церкви нам вдалося переконати 
столичних чиновників переглянути 

попереднє неконструктивне рішен-
ня. Станом на тепер ми залишаємось 
окремою самостійною юридичною 
одиницею з правом розвиватися, 
готувати перспективних кваліфіко-
ваних робітників і тримати курс на 
підготовку молодшого спеціаліста.

На нашій  базі цьогоріч започат-
ковується викладання нових мо-
дернових спеціальностей (обробка 
програмного забезпечення, ремонт 
та адміністрування найсучаснішої 
оргтехніки, комп’ютерна діагности-
ка автомобілів тощо). Вступ - після 
9-го та 11-го класів загальноосвіт-
ньої  школи. А вже з наступного року 
запровадимо поточний випуск по-
вноцінних молодших спеціалістів, 
які в подальшому матимуть змогу 
без здачі ЗНО продовжити навчання 

за обраною професією у різних ви-
шах України, тобто матимуть право 
бути зарахованими на третій курс 
інституту чи університету з метою 
отримання ступеня бакалавра та 
магістра. Наразі триває юридична 
підготовка новації.  

Крім того, у Білоцерківському 
професійному ліцеї поряд із тра-
диційними професіями енергетич-
ного та радіотехнічного профілю 
(електромонтажник з освітлення 
та освітлювальних мереж, монтаж-
ник радіоелектронної апаратури 
та приладів, слюсар із контрольно-
вимірюмальної  апаратури та 
автоматики,слюсар-електрик із 
ремонту електроустаткування, 
тощо) суттєво розширюється спектр 
професій автомобільного профілю 
- слюсар із ремонту автомобілів, 
водій категорії «С», авторемонтник, 
майстер із діагностики та налаго-
дження електронного устаткування 
автомобільних засобів. 

У ліцеї також не забувають про 
відпочинок, розвиток творчих зді-
бностей та нахилів. У навчально-

му закладі діють гуртки технічної 
творчості: «Автомобіліст», «Енер-
гетик», «Різьбяр», «Радіоконструк-
тор», авіамоделювання «Оріон» та 
художньо-мистецького спрямуван-
ня: вокально-хоровий гурток, етно-
графічний гурток «Явір», «Етика», 
гурток правових знань, фітодизайн, 
а також спортивні секції з волей-
болу, баскетболу, тенісу, шахів. Це 
дасть змогу юніорам самореалізу-
ватися, виявити творчі здібності, 
розширити кругозір.

Насамкінець хочу зауважити, 
що в закладі зберігається виплата 
стипендій, надається житло для 
студентів із району, області та  при-
їжджих із усієї України. Діти живуть 
і навчаються у дво- та тримісних 
кімнатах. Вихованцями опікуються 
турботливі вихователі та досвідчені 
педагоги. 

Тож ласкаво просимо на навчан-
ня. Чекаємо вас за адресою: місто 
Біла Церква, вулиця Гетьманська, 
94. Телефони для отримання де -
тальної інформації щодо вступу:  
(0456) 39-15-28, 39-18-31.

ПРОФЕСІЙНОМУ ЛІЦЕЮ БУТИ!
Йдеться про навчальний заклад з багатющою історі-
єю, багаторічними традиціями та прекрасним педаго-
гічним колективом. 

Євгеній Дорош та стипендіати  
Благодійного фонду Костянтина Єфименка

Один із заходів нашої насиченої позанавчальної діяльності

Кипить робота в  
навчальній аудиторії

Ними пишається колегіум, а отже - вся Біла Церква!


