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КОМАНДНИЙ ФІНАЛ ЕРУДИТІВ
Упродовж біжучого навчального року, як і в попе-
редні роки, молоді інтелектуали нашого міста в 
рамках міського командного чемпіонату з інте-
лектуальних ігор серед команд ерудитів загально-
освітніх навчальних закладів змагалися за звання 
найерудованішої команди.

Михайло Обухівський

У вересні в боротьбу на стадії 
відбіркового групового турніру 
вступили 25 команд, сім з яких, що 
виявилися найслабшими, вибули 
зі змагань всередині грудня. На 
другому етапі, у півфінальному гру-
повому турнірі, до початку березня, 
18 команд боролися за своє місце 
в дванадцятці кращих. У березні-
квітні проходив фінальний групо-
вий турнір, де визначилися шість 
кращих команд, здобувши право в 
півфінальному турнірі боротися за 
вихід  до фіналу. В інтелектуальних 

півфінальних двобоях з’ясовували 
стосунки команди ерудитів БСШ№1, 
БСШ №9, БСШ №12, БЗШ №17, ко-
легіуму та економіко-правового 
ліцею. Трохи менше поталанило 
командам БСШ № 1 та колегіуму, 
які вибули з подальших змагань. У 
фінальну битву включилися чоти-
ри найсильніші команди ерудитів                                               
БСШ №9, БСШ №12, БЗШ №17 та 
економіко-правового ліцею.

Варто зазначити, що команди-
фіналістки, за дев’ятимісячний 
інтелектуальний марафон у рамках 
чемпіонату провели по 35 ігор, у 
яких знаходили відповіді і рішення 
майже на 1000 запитань та завдань 
різноманітних тематик. Команди 
грали в основному в авторські інте-
лектуальні ігри клубу «Ерудит». В ар-
сеналі клубу сьогодні біля п’ятдесяти 
різноманітних ігор. У фіналі теж 
використовувалась авторська гра 
клубу «Веселковий млин», котра 
дає можливість показати не тільки 
командну гру, але й індивідуальні 
знання та ерудицію кожного члена 
команди. Молоді інтелектуали шука-
ли відповіді на каверзні запитання з 

«ГОРДІСТЬ КОЛЕГІУМУ-2014»
П’ята щорічна церемонія нагородження відзнака-
ми «Гордість колегіуму» - це непересічна подія, що  
відбулася 16 травня 2014 року в Білоцерківському 
колегіумі.  

галузі історії, мистецтва, спорту, лі-
тератури, техніки, географії, а також 
загальнопізнавального характеру. В 
паузах гри ерудити та всі присутні 
могли насолодитися музичними 
номерами у виконанні талановитих 
однолітків.

Третій рік поспіль фінальні зма-
гання проходили за підтримки 
Благодійного фонду Костянтина 
Єфименка. У невеликих перервах 
гри були нагороджені грамотами 
управління освіти та науки Білоцер-
ківської міської ради та преміями 
від фонду лідери в індивідуальному 
заліку, найрезультативніші гравці 
чемпіонату. За перше місце – Пиль-
ник Олексій (БСШ № 12), за друге – 
Громов Данило (економіко-правовий 

ліцей) та третє – Сломчинський На-
зар (БЗШ № 17). Цінними призами 
були нагороджені також найактив-
ніші ерудити з числа вболівальників 
за правильні відповіді на запитання 
ведучого фіналу М.Обухівського. 
Вручала премії найерудованішим 
директор Благодійного фонду Кос-
тянтина Єфименка – Олена Ткач. 
Також були нагороджені грамотами 
освіти і науки 23 кращих ерудити 
всіх команд – учасників міського 
чемпіонату з інтелектуальних ігор. 

У напруженій фінальній грі зван-
ня чемпіона виборола команда 
ерудитів БСШ № 12. Друге та третє 
місця відповідно посіли команди 
економіко-правового ліцею та БСШ 
№9. Команда-фіналіст - БЗШ №17.

Олена Замкова

Найкращих, найталановитіших, 
найуспішніших учнів було нагоро-
джено за номінаціями: «Кращий 
колегіант 2014 року», «Кращий на-
уковець 2014 року», «Кращий інте-
лектуал 2014 року», «Краща зірка 
Мельпомени 2014 року», «Кращий 
спортсмен 2014 року», «Гордість 2014 
року».

Зала Будинку органної та камерної 
музики заповнена вщерть, хвилю-
ванню колегіантів, їхніх батьків, 
учителів не було меж. Хто ж най-
кращий цього року? Хто саме зумів 
наполегливою працею здобути ту 
кількість балів, яка виявиться пере-
можною? Кому сьогодні рукоплеска-
тиме дружна колегіальна родина? 
Усі ці запитання матимуть відповіді, 
але згодом… А поки що Державний 
гімн, звуки якого після останніх 

доленосних подій по-особливому  
бентежать душу і пришвидшують 
серцебиття,  представлення гостей, 
традиційне звернення директора – і 
ось перші прізвища…

У номінації «Кращий колегіант 
2014 року» було відзначено бронзо-
ву, срібну та золоту десятки учнів у 
рейтингу колегіантів за підсумками 
навчальних досягнень, участі в різ-
них конкурсах, олімпіадах, турнірах, 
змаганнях. Цікавим виявився той 
факт, що найкращою цього року 
стала учениця першого курсу (11 
група) Ірина Матусевич, яка на-
брала 465 балів. Отож, як бачимо,  
потенціал наймолодших колегіан-
тів досить високий. Недаремно у 
своєму виступі директор закладу 
Галина Склярова припустила, що 
наступного року, можливо, найкра-
щим буде п’ятикласник, адже саме 
цього віку діти відтепер навчати-

муться в колегіумі. Зал прибрався 
дружніми посмішками, але кожен 
із учнів зрозумів: конкуренція зрос-
тає, тому працювати доведеться ще 
завзятіше.

У номінації «Гордість колегіуму - 
2014» відзначені ті колегіанти, які 
досягли найвищих результатів за 
всіма показниками за цей рік. Усі 
вони стали стипендіатами Благодій-
ного фонду Костянтина Єфименка. 
Перемогу здобули: 

1. Бурилкін Леонід – колегіант 42 
групи – переможець та призер Все-
українських учнівських олімпіад: 
екологія - 1 місце на міському етапі, 
2 місце на обласному етапі, хімія - 3 
місце на міському етапі, біологія – 2 
місце на міському етапі, 2 – на облас-
ному, активний учасник та призер 
конкурсів «Колосок», «Геліантус», 
«Соняшник» та багатьох інших.

2.  Григор Марина - колегіантка 
41 групи - переможець І та ІІ етапів, 
учасник ІІІ етапу конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-
членів МАН України;  І місце на Всеу-
країнському конкурсі юних зоологів 
та тваринників.

3. Нагаївська Каріна - колегіантка 
31 групи -  диплом із відзнакою на 

обласному етапі конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт у 
системі Малої академії наук, секція 
геології, геохімії та мінералогії, 2 
місце на Всеукраїнському конкурсі 
«Інтел Еко Україна - 2014», диплом 
І ступеня Всеукраїнського рівня в 
українознавчій грі «Соняшник», 

4. Фесак Євген – колегіант 42 групи 
- чемпіон України, призер міжна-
родних змагань із важкої атлетики, 
член Національної збірної України.

На сайті колегіуму читаємо: «Цьо-
горічна церемонія нагородження 
«Гордість колегіуму» продемонстру-
вала щонайменше три головні речі, 
які є вкрай вирішальними не тільки 
для Білої Церкви, але й для України 
в цілому: по-перше, наше місто пле-
кає покоління людей, яких можна 
назвати англійським терміном 
selfmademan, тобто «той, що зробив 
сам себе»; по-друге, в нашій державі 
зростає покоління інтелектуальної 
еліти; і, по-третє, такий тип закладу, 
як колегіум, за досить нетривалий 
час довів, що виховує Колектив 
Освіченої, Людяної, Енергійної, Гені-
альної, Інтелектуальної Української 
Молоді». І з цим не погодитися не 
можна. Віват, колегіуме, віват!

Переможці, призери, гості й організатори 
фінального етапу міського конкурсу ерудитів

Колегіанти 21 групи і їхній класний 
керівник Людмила Яременко

Стипендіати Благодійного фонду 
Костянтина Єфименка 2014 року, директор колегіуму 

Галина Склярова та очільник фонду Олена Ткач 

Олексій Пильник вкотре 
отримує винагороду від фонду 


