
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ: 
 Головне управління освіти і 

науки Черкаської ОДА 06-08 
жовтня здійснило комплексну 
перевірку роботи відділу осві-
ти Кам’янської райдержадміні-
страції та навчальних закладів 
району. В рамках перевірки 
одинадцятикласники нашого 
ліцею взяли участь у монітори-
нгових дослідженннях знань з 
української мови (вчитель 
Г.П.Соколова) і математики 
(вчитель В.С.Чумаченко).  

 Ось офіційні результати моні-
торингових досліджень за 
матеріалами колегії Черкась-
кого ГУОН: українська мова 
(ліцей - 10.86, Кам'янський 
район - 6.04), математика (ліцей 
- 10.00, Кам'янський район - 
5.91)  
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Дорогі учні, батьки  
та педагоги! 

   Від усього серця вітаю Вас 
із довгоочікуваними і світли-
ми святами – Новим Роком та 
Різдвом Христовим! Це всіма 
нами з дитинства улюблені й 
радісні дні, наповнені світлом 
веселощів, очікуванням дива 
й казки, душевного тепла і 
надії. 
    Озирнувшись назад, можна 
сміливо сказати, що 2010-тий 
рік був прожитий не дарма. 
Він був насичений цікавими 
подіями, напруженою пра-
цею, глибоким змістом та 
звершеннями. Він подарував 
нам радість зустрічей й від-
криттів, перемог і досягнень, 
новий професійний і життє-
вий досвід. 
   Напередодні Нового Року 
прийнято загадувати бажання 
і вірити, що вони обов’язково 
здійсняться. Від усієї душі 
зичу Вам великого людського 

щастя, міцного здоров’я, доб-
ра й радості, вірних друзів та 
близьких людей поруч.  
   Нехай прийдешній рік ви-
правдає ваші найдобріші на-
дії і прагнення, принесе до-
статок і добробут вашим сі-
м’ям. Нехай панують у ваших 
домівках мир, взаєморозумін-
ня й любов. 

    З Новим 2011 Роком та 
Різдвом Христовим! 

З повагою, директор  

еколого-економічного ліцею   

Олег Чумаченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гордість ліцею – Чупак 
Олександр, учень 10 класу 
економічного факультету .  

 Природа обдарувала його багать-
ма талантами. Однаково добре 
він опановує знання як з економі-
ки, так і з інформатики. Став 
переможцем районних олімпіад 
також із хімії та географії. Саша 
палко любить рідну мову, рідне 
слово, тому він взяв участь у 
Міжнародному конкурсі знавців 
української мови ім. П.Яцика, 
районній олімпіаді з української 
мови. І знову – перемоги!  

У планах ще фінал Всеукраїнсь-
кої Інтернет-олімпіади з економі-
ки, конкурс науково-
дослідницьких робіт Малої ака-
демії наук України в секціях 
мікроекономіки та макроекономі-
ки, Internet-технології та WEB 
дизайн! А також - Всеукраїнсь-
кий молодіжний конкурс 
«Новітній інтелект України» 
(економіка) та Всеукраїнський 
чемпіонат з інформаційних тех-
нологій “Екософт 2011” (Web-
розробки). Бажаємо Олександру 
нових перемог і злетів! 

Газета Кам’янського еколого-економічного ліцею 
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Ємець Денис,  
учень 8-А класу   

Відповідно до Положення про об-
ласну очно-дистанційну олімпіадну 
школу «Інтелектуальний резерв 
Черкащини» проведена третя обла-
сна  Інтернет-олімпіада. Результа-
ти учнів Кам'янського еколого-
економічнного ліцею в Інтернет-
олімпіаді: Ємець Денис (8-А клас, 
географія, 1 місце, вчитель 
Л.І.Ємець), Чупак Олександр (10-Б 
клас, економіка, 1 місце, вчитель 
Л.І.Гетьман), Голобородий Сергій 
(8-А клас, біологія, 2 місце, вчитель 
Л.В.Ювшин), Майборода Ярослав 
(9-А клас, біологія, 2 місце, вчитель 
Л.В.Ювшин), Заховайко Яна (11-Б 
клас, біологія, 3 місце, вчитель 

Л.В.Ювшин), Коверник Сергій (8-Б 
клас, фізика, 3 місце, вчитель 
Н.Ю.Бойко), Майборода Ярослав (9-А 
клас, хімія, 3 місце, вчитель 
Л.Н.Бугакова), Мороз Яна (11-Б клас, 
українська мова, 3 місце, вчитель 
Г.П.Соколова), Ходоровська Віолетта 
(10-Б клас, математика, 3 місце, вчитель 
В.С.Чумаченко).  

У заявці ліцею 30 робіт для участі у 
Всеукраїнському конкурсі-захисті нау-
ково-дослідницьких робіт учнів-членів 
Малої академії наук України у 2010-
2011 навчальному році! 

На обласні олімпіади 2011 року ліцеїсти 
вибороли більше  20 путівок! 

досл і дже нь”  ( ке рі в ник 
Т.М.Безверха). 
  А ще наш Денис – таланови-
тий актор, без якого не обхо-
диться жодне свято у ліцеї. 
Він був ведучим на святі Пер-
шого дзвоника, брав участь у 
змаганнях хлопців до Дня 
захисника Вітчизни та грав 
роль Калитинського на яскра-
вому дійстві „Ой, та на свято 
Андрія...” 13 грудня. 

    Лише у цьому навчальному 
році став ліцеїстом Ємець  
Денис, учень 8 класу екологіч-
ного факультету, а вже зареко-
мендував себе як обдарований 
учень. На його рахунку кілька 
значних перемог: І місце в 
обласній Інтернет-олімпіаді з 
географії та перемоги у район-
них олімпіадах з історії, гео-
графії, хімії, біології.    Денис – 
єдиний із наймолодших ліцеїс-
тів, який працює у МАН. Він 
написав роботу з історії 
“Історіографія археологічних 

Підростає гідна зміна 

   На екологічному факультеті ліцею 
навчаються майбутні медичні сестри, 
лікарі, екологи, вчені-біологи, хіміки.         

   У 2010 році створена і розпочала свою 
роботу біохімічна лабораторія 
(завідувач лабораторії – Л.Н. Бугакова ). 
Ліцеїсти пишуть роботи у МАН Украї-
ни з агрономії, психології, хімії, меди-
цини.  

 Виважено   підійшов до вибору навча-
льного закладу Майборода Ярослав – 
учень 9-А класу екологічного факульте-
ту. На його особистому рахунку  пер-
шість району в олімпіадах з хімії, еко-
логії, інформатики. Встигає Ярослав 
отримувати високі бали з усіх предметів 
і писати наукову роботу МАН.  

Знайомтесь, еколог Ярослав Майборода 

«Per aspera ad astra» – через терни до зірок! 

PER ASPERA AD ASTRA 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ ЧЕРКАЩИНИ 
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Майборода Ярослав,  
учень 9– А класу  

Пудченко Вікторія 

У минулому 2009-2010 навчальному 
році Слава Дяченко став лауреатом 

конкурсу “Учень року” в номінації 
“Золотий голос ліцею”. 

 Його чудовий голос прикрашає всі 
наші свята – Перший дзвоник , День 

учителя, Новорічний карнавал та 
багато інших.  

 Слава став лауреатом багатьох Все-
українських вокальних конкурсів.    

Золотий голос ліцею 

З 26 по 27 листопада 2010 року 
в м. Києві відбувся Всеукраїнсь-
кий фестиваль дитячого, юнаць-
кого та молодіжного мистецтва 

«Академконцерт - 2010» за 
участю юних виконавців всіх 

регіонів України. Слава Дячен-
ко і Віка Пудченко вибороли 

перше та друге місце у вокаль-
ному жанрі!  

(керівник Віра Дроботенко)  



Президент Кам’янського 
еколого-економічноголіцею 

«Камелія» 
Безверха Ірина  

Життя вимагає від людини неабиякої 
витримки і сили волі. Саме так ми і назвали 
дві команди хлопців нашого ліцею, які брали 
участь у святі до Дня захисника Вітчизни - 
«Сила» і «Воля». Воно відбулося на початку 
грудня і принесло багато теплих хвилин 
чудового співу та азарту змагання педагогам 
і  ліцеїстам. Розпочали вечір чудові ведучі, 
учениці 9-Б класу – Канюк Таня, Коваль 
Настя та Чучко Таміла. Їм на допомогу в 
проведенні конкурсів прийшли відставний 
солдат Тарабаров (Олег Харченко) та дівчат-
ка-асистенти – Касян Маринка та Ярема 
Іванка. Тарабаров розповів членам команд 
«Сила» і Воля», яким повинен бути справж-
ній солдат: і суп із сокири зварити, якщо 
треба, і проявити у всьому витримку та кміт-
ливість, і товариша в біді не залишити. Капі-
таном команди «Сила» став Береза Юрій, 
учень 10 класу. Його підлеглими – Чупак 
Олександр,  Голобородий Сергій, Ємець 
Денис, Майборода Ярослав, Мельниченко 
Владислав. А команду  «Воля» очолив Шу-
льга Олександр (11 клас). У його команді 
були Козлов Сергій, Кивгила Максим, Коно-
вал Стас та Романча Олександр. Змагалися 

майбутні захисники Вітчизни у кількох 
конкурсах: присідання на одній нозі, випро-
бовування сили м’язів у армреслінгу. Най-
складніше виявилося «зварити» борщ. Та-
кож хлопці взяли участь у поетичному ли-
царському турнірі – складали для своїх дам 
серця вірші (звичайно, на задані рими). Вір-
ші, треба сказати, вийшли просто супер! 
Дівчата шаленіли від захвату, кожна мріяла, 
щоб саме їй присвятили ці поетичні шедев-
ри. Обов’язковим був також інтелектуаль-
ний конкурс. Хлопці демонстру-
вали знання з історії, літератури, 
згадували знамениті битви та 
полководців минулого.                                                                                                                                                                  
Свято не обійшлося без наших 
співаків. Цього разу нас вітали 
відразу три солісти: Оля Чуприна 
розчулила своїм співом старшу 
половину аудиторії, Віка Пудчен-
ко здивувала своїм оригінальним 
голосом та виконанням. А Славу 
Дяченка глядачі не відпускали 
довго, замовляючи пісні на «біс». 
Не дрімали на вечорі й наші 

вболівальники. Треба ж було заробляти своїм 
командам бали, боротися за перемогу! Тому ми 
почули пісню англійською мовою у виконанні 
Шпак Валерії і так відкрили новий талант. 
Запальним танцем заробляли бали для своєї 
команди Василенко Таня, Кодола Вікторія та 
Чайковська Анастасія.                                                                                                           
Вечір закінчився привітаннями зі святом силь-
ної половини та нагородженням учасників 
дійства солодощами й подарунками.  

Наталія Гуренко, заступник з виховної 
роботи ліцею 

 

 

тичні тести" (наукові керівники 
Чумаченко О.А. і  Чумаченко 
В.С.). Учасник Всеукраїнського  
конкурсу з інформаційно-
телекомунікаційних технологій  
«Іntel-Еко-Україна-2010»  

Ірині Безверхій призначено 
обласну стипендію терміном на 
один навчальний рік як перемо-
жцю II етапу конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт 
учнів-членів МАН. Вона у 2010 
році отримала диплом першого 
ступеня (наказ Головного управ-
ління освіти і науки Черкаської 
ОДА від 13.09.2010 №513).  

Безверха Ірина Володимирівна, 
учениця 11 класу Кам’янського 
еколого - економічного ліцею.   
Народилась 17 квітня 1994 року.  
Стала учнівським президентом з  
29.05.2009.  Учасник зразкового 
ансамблю танцю «Самоцвіти». Як 
лідер учнівського самоврядування 
є секретарем районної Ліги стар-
шокласників.  

Має багато здобутків: переможець 
Всеукраїнського чемпіонату з 
ін ф орма ц ій н и х т ехн о лог ій 
«Екософт -2010» в категорії на-
вчальних програм. Тема роботи: 
"Інтерактивні і класичні матема-

Переможець обласного (ІІ) етапу 
к он к у р с у - з а хи с т у  н а у к ов о -
дослідницьких робіт  учнів-членів 
Малої академії наук: 

 1. ІІ місце,  секція «Прикладна 
математика» - 2009. 

 2. І місце, секція «мультимедійні 
системи,  навчальні та ігрові про-
грами ” - 2010. 

В 2010-2011 н.р. на конкурс МАН 
Іра готує три наукові роботи в 
комп'ютерних, технічних і філоло-
гічних відділеннях.  

Має запрошення до конкурсу 
«Іntel-Техно-Україна-2011»  

лі Бойко Н.Ю., Гетьман Л.І. та Бойко С.А. 
подорожували з групою ліцеїстів горами 
Криму. Мандрівка виявилася захопливою, 
цікавою та змістовною. Діти і дорослі повер-
нулися сповнені нових сил та вражень. 

 Проаналізувавши форми відпочинку  наших 
вихованців, з'ясувалося, що з 73 наших уч-
нів: відпочивали на морі з сім’єю 22 учні – 
30%, відпочивали у ДОТ  18 учнів – 25%, 
відпочивали вдома 20 учнів – 28%, відпочи-
вали у селі, у родичів 6 учнів – 8%, відпочи-
вали за кордоном  7 учнів – 9% 

Ліцеїсти у 2010 році відпочивали та оздоровлювалися 

  У календарному 2010 році ліцеїсти здійс-
нювали цікаві походи, подорожували,  від-
почивали у дитячих оздоровчих таборах,  
санаторіях, біля моря з батьками, у родичів, 
відвідували країни близького і далекого  
зарубіжжя. Наші діти були в Росії, Туреччи-
ні, Німеччині, Об'єднаному королівстві 
Великобританії та у Франції. Кожна родина 
вибирала для  своєї дитини найбільш прий- 
нятний відпочинок: хтось, незважаючи на 
аномальне жарке літо, їхав до моря, хтось – 
у  Карпатські гори або у село до бабусі наби-
ратися сил на свіжому повітрі. Багато дітей 
8-11 класів відвідали дитячі оздоровчі табо-
ри, санаторії міст Євпаторія, Одеса, Черкаси, 
Ялта та Алушта. На осінніх канікулах вчите-
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СВЯТО «ЗАХИСНИКИ ВІТЧИЗНИ» 

Кримські гори зустріли гостинно 
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Ольги Чуприни. Господинею свята була  
Міллана Богданова.  

За подіями дня спостерігала заступник 
директора ліцею з виховної роботи                                                                       
Гуренко Н.К.   

У нашому навчальному закладі поряд з еко-
логічним, економічним, патріотичним вихо-
ванням  реалізовується система заходів наці-
онального та народознавчого спрямуван-
ня.  У грудні проводилися виховні години і 
свята, на яких діти мали змогу дізнатися і 
побачити багатство й різнобарв’я українсь-
ких звичаїв і традицій.        

Весело, з виконанням народних пісень, обря-
дів, ворожіння пройшли у нас 13 грудня 
Андріївські вечорниці. „Відповідальними”  
були учні 8-А класу (класний керівник – 
Ювшин Л.В.), саме у їх кабінеті відбувалося 
це дійство. Дівчата ворожили на балабушках 
з кольоровими нитками та речах. Пани Ка-
литинський та Коцюбинський (Ємець Денис 
та Голобородий Сергій) припрошували куса-
ти калиту. Всі гості та учасники свята отри-
мали масу задоволення. Лунали пісні у вико-
нанні Слави Дяченка, Вікторії Пудченко  та 

„Ой, та на свято Андрія...” 

Я маю право жити 
Щасливий, що родився і живу, 
Бо я людина й маю право жити. 
Люблю життя й люблю свою сім′ю, 
Бо як без неї це життя прожити! 
Мої батьки мене так дуже люблять, 
Піклуються про мене і голублять. 
Щоб жодна кривда моє серце не чіпала, 
Людська зневага струмом не проймала. 
Як часто мама каже: „Сину мій! 
Знайти себе в цьому житті зумій. 
Щоб знати все, об′їхати півсвіту,  – 
Використовуй право на освіту”. 
Освіта наша – рідна ненька, 
І молодіє з кожним днем швиденько. 
Учителі мене виводять в люди, 
Я пам′ятати буду це повсюди. 
Коли в ліцеї гарно потрудився 
І татові у поміч знадобився, 
Тоді не гріх гарненько й відпочити – 
Піти на річку рибки половити. 
Я хочу ще, і маю на це право, 
Війни не знати, та й цього замало. 
Щоб діти в світі теж її не знали, 
Про неї із книжок тільки  читали. 
Мої, твої, його права… 

Як дуже часто чую ці слова. 
Але вже, певно, друзі, пам′ятаю, 
Що і обов′язки перед людьми я маю. 
Шаную своїх рідних тата й маму, 
Завжди з бажанням їм допомагаю. 
Любов безмежну щиро їм дарую, 
І, не соромлячись нікого, їх цілую! 
Свої права уже я добре знаю, 
Й обов′язків своїх не забуваю! 
І раджу всім про це не забувати, 
Щоб ні про що в майбутньому не шкоду-
вати! 
Голобородий Сергій, 8-А клас 
 

Рідна мова                  
О, рідна мово, 
Яка ти чудова! 
Дзвінка, солов’їна, 
Як мати – єдина. 
Тобою спілкуюсь, 
Тебе я вивчаю. 
І за кордоном  
Тебе не забуваю. 
Хіба ж де знайдеться 
У світі ще ліпша? 
Для мене ти будеш        

         Завжди наймиліша! 
Кодола Вікторія, 8-Б клас 
                                                                       

100 днів у ліцеї 

Я почуваю себе в ліцеї дуже комфортно. Ліцей для 
мене став другою домівкою, де мене чекають, навчають 
і підтримують. 

У нашому класі дуже цікаві і різнохарактерні учні. З 
першого ж дня я знайшла собі нових друзів. А ще ми 
створюємо дружній колектив. 

Мені дуже подобається навчатися у ліцеї. Інколи, 
правду сказати, буває важко, але кожен день приносить 
незабутні враження. 

Мені інколи здається, що я потрапила не на перший 
курс, а у перший клас. Шумно, гамірно, але страшенно 
цікаво. Ми такі усі різні, але нам так добре разом. 

У ліцеї усі прагнуть до знань. Це мені і сподобалося 
найбільше. Нам дуже пощастило з класним керівником, 
тому що вона уміє зрозуміти, підтримати та допомогти 
в потрібний момент. Я дуже радий, що навчаюся у 
ліцеї. 

Мої рідні часто запитують мене, чому мені подобаєть-
ся у ліцеї. А я їм завжди відповідаю: «До мене прекрас-
но ставляться. Я тут відчув себе особистістю». Мені є 
до чого прагнути, адже з ліцею виходять розумні випу-
скники. 

Ворожили на щастя та долю 
учениці 10 класу – Дорофєєва Даша і 

Ходоровська Віолетта 


