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Міжнародний конкурс комп'ютерних 

проектів INFOMATRIX-2011 
 

 
  
Учениця 10 класу Кам'янського еколого-економічного 
ліцею Кам'янської районної ради Черкаської області 
Віолетта Ходоровська здобула бронзову медаль 
Міжнародного конкурсу комп'ютерних проектів 
INFOMATRIX 2011 в категорії «програмування». Тема 
роботи: Використання технологій HTML, CSS, JavaScript 
для створення електронного навчального посібника 
«Інтерактивні тести з інформатики для 9 класу».  
URL сайту: http://informatika9.ho.ua/  
 
5-9 травня 2011 року в м. Бухаресті (Румунія) проходив 
ІХ Міжнародний конкурс комп'ютерних проектів серед 
учнівської та студентської молоді INFOMATRIX-2011. 
Робочою мовою конкурсу є англійська. Загальні критерії 
оцінювання: документація,  дизайн стенду, оригінальність 
розробки, презентація проекту, технічні навички. На 
конкурсі були представлені команди з 37 країн світу.  Вік 
учасників від 15 до 18 років, які змагалися за п’ятьма 
категоріями: комп’ютерне мистецтво, апаратне 
управління, програмування, цифровий зміст, 
робототехніка.           
   
Команда України, яка вдруге взяла участь у цьому 
конкурсі, складалася з 5 учнів – переможців 
національного етапу, що був проведений у 2010-2011 рр. 
Національним еколого-натуралістичним центром 
учнівської молоді Міністерства освіти і науки, молоді та 
спорту.  
 
Вітаємо Віолетту, бронзового призера конкурсу, та 
наукових керівників проекту – Чумаченка Олега 
Анатолійовича (інформатика) і Чумаченко Вікторію 
Станіславівну (математика), бажаємо подальших успіхів! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Форум молодіжних ініціатив 
та проектів Черкащини 

 

5 квітня 2011 року о 17.00 у приміщенні обласної 
філармонії Черкащани відбулось нагородження 
переможців першого обласного Форуму молодіжних 
ініціатив та проектів Черкащини. Нагороди вручив Голова 
Черкаської ОДА, Герой України С.Б.Тулуб. 

Науково-практичне товариство Кам'янського еколого-
економічний ліцею "Камелія" нагороджено Дипломом за І 
місце в номінації "Наука" і отримало Сертифікат на суму 
30000 грн. (директор ліцею О.А.Чумаченко, голова НПТ 
В.О.Єрмоленко, учні - Ольга Іванченко, Олександр 
Шульга, Сергій Ісаєв). НТП "Камелія" також нагороджено 
Дипломом за ІІ місце в номінації "Підприємництво" і 
отримало Сертифікат на суму 20000 грн.  

Газета Кам’янського еколого-економічного ліцею 
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Олександр Чупак, учень 10 класу, друге місце в ІV 
етапі Всеукраїнської олімпіади з економіки 
(Хмельницький, вчитель Гетьман Людмила 
Іванівна). 
 

Ольга Іванченко, учениця 11 класу, виборола ІІІ 
місце в конкурсі Малої академії наук на Україні. 
Відділення технічних наук: секція - технологічні 
процеси та перспективні технології, (наукові 
керівники: Єрмоленко Володимир Олександрович, 
Чумаченко Вікторія Станіславівна)  
___________________________________________ 
Найбільшу кількість призових місць на обласному 
конкурсі МАН вибороли учні таких навчальних 
закладів: Кам’янський еколого-економічний 
ліцей Кам’янської районної ради (23), Черкаський 
фізико-математичний ліцей Черкаської міської ради (22), 
Тальнівський економіко-математичний ліцей Тальнівської 
районної ради (20).  
Отже, ліцей «Камелія» другий рік поспіль 
кращий в Черкаській області за кількістю 
призових місць конкурсу МАН! 
___________________________________________ 
 

СТАТИСТИКА ЗНАЄ ВСЕ 
Кількість переможців Кам’янського району в 
олімпіадах і конкурсі МАН Черкаської області 

Переможці обласних олімпіад і 
конкурсу Малої академії наук  

2010-2011 навчального року 
Ємець Денис Вадимович, 8 клас, 1 
місце географічної олімпіади, 3 місце 
історичної олімпіади, 3 місце хімічної 
олімпіади,  3 місце конкурсу МАН в 
секції археології.  
Майборода Ярослав Романович, 9 клас, 2 
місце біологічної олімпіади, 2 місце 
екологічної олімпіади, 3 місце конкурсу 
МАН в секції хімії. 

Чупак Олександр Вікторович, 10 клас, 2 місце 
економічної олімпіади, 2 місце конкурсу МАН в секції 
Internet-технології та WEB дизайн.  
Коваль Анастасія Романівна, 9 клас, 3 місце економічної 
олімпіади, 2 місце конкурсу МАН в секції Internet-
технології та WEB дизайн, 3 місце конкурсу МАН в секції 
мікроекономіка та макроекономіка. 
Заховайко Яна Віталіївна, 11 клас, 2 місце екологічної 
олімпіади, 1 місце конкурсу МАН в секції  загальної 
біології, 3 місце конкурсу МАН в секції фінанси, грошовий 
обіг і кредит.  
Безверха Ірина Володимирівна, 11 клас, 1 місце конкурсу 
МАН в секції інформаційно-телекомунікаційні системи та 
технології, 2 місце конкурсу МАН в секції безпека 
інформаційних та телекомунікаційних систем. 
Ходоровська Віолетта Валеріївна, 10 клас,  2 місце 
конкурсу МАН в секції мультимедійні системи, навчальні 
та ігрові програми, 3 місце конкурсу МАН в секції 
мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми. 
Іванченко Ольга Вікторівна, 11 клас,  1 місце конкурсу 
МАН в секції технологічні процеси та  перспективні 
технології. 
Ярема Іванна Анатоліївна, 9 клас, 1 місце конкурсу МАН 
в секції електроніка та приладобудування. 
Канюк Тетяна Олександрівна, 9 клас, 2 місце конкурсу 
МАН в секції комп'ютерні системи та мережі. 
Шамрай Оксана Олександрівна, 11 клас,  2 місце 
конкурсу МАН в секції мистецтвознавство. 
Шульга Олександр Ігорович, 11 клас, 2 місце конкурсу 
МАН в секції машинобудування. 
Мороз Яна Олександрівна, 11 клас, 3 місце олімпіади з 
української мови і літератури. 
Береза Юрій Віталійович, 10 клас, 3 місце конкурсу МАН 
в секції інформаційно-телекомунікаційні системи та 
технології. 
Богданова Міллана Іванівна, 10 клас, 3 місце конкурсу 
МАН в секції англійської мови. 
Ісаєв Сергій Валерійович, 11 клас, 10 клас, 3 місце 
конкурсу МАН в секції науково-технічна творчість та 
винахідництво. 
Медведенко Ярослав Вікторович, 9 клас, 3 місце 
конкурсу МАН в секції комп'ютерні системи та мережі. 
Рибалка Ірина Володимирівна, 9 клас, 3 місце конкурсу 
МАН в секції релігієзнавства. 
Чучко Таміла Валеріївна, 9 клас, 3 місце конкурсу МАН в 
секції психології. 
Коваль Вікторія Сергіївна, 11 клас,  3 місце конкурсу МАН 
в секції матеріалознавства. 
________________________________________________ 
Переможці обласних та учасники Всеукраїнських етапів предметних 
олімпіад і конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії 
наук (у відповідних випускних класах) звільняються від атестації з 
предмета, який є базовим для оцінювання навчальних досягнень учнів під час 
конкурсу. У додаток до свідоцтва про базову загальну середню освіту або 
(чи) атестата про повну загальну середню освіту виставляються річний 
та атестаційний бали з цих предметів - 12 балів.  
 
Також переможців олімпіад і МАН та їх вчителів традиційно чекають 
численні нагороди: Дипломи і Грамоти, стипендії і премії від Черкаської ОДА 
та обласної ради, Кам’янської РДА та районної і міської ради. 
 

Ліцей «Камелія» –  32 
Жаботинська ЗОШ – 2, Кам’янська ЗОШ №1 – 2, 
Кам’янська ЗОШ №2 – 2, Косарська ЗОШ – 2, 
Вербівська ЗОШ – 1, Ребедайлівська ЗОШ – 1 
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ПРЕЗИДЕНТ ЛІЦЕЮ 
 

Богданова Міллана, 
учениця 10 класу 
Кам'янського еколого-
економічного ліцею 
Кам'янської районної ради 
Черкаської області, 
учнівський Президент 
"Камелії".  
Самоврядування - один з 
атрибутів демократичного 
устрою суспільства.  
Президент очолює 

учнівський колектив ліцею, представляє весь учнівський 
колектив ліцею в адміністрації закладу, при проведенні 
загальноліцейних заходів і т. д. Самоврядування сприяє 
розширенню діапазону діяльності дорослих і дітей – членів 
єдиного колективу, можливості їх співдружності, творчому 
пошуку, ініціативі. 
Мета учнівського самоврядування: виховання і формування 
свідомого, з активною громадською позицією громадянина 
України. 
___________________________________________ 

 
ЗУСТРІЧ ВИПУСКНИКІВ 

 
Відбулася зустріч тих, для кого ліцей був та залишається 
місцем, куди хочеться прийти в хвилини радості та суму, 
щоб побачити друзів, поділитися з ними своїми 
здобутками та зрадіти від здобутків інших. В цей раз до 
ліцею завітали близько 30 випускників минулих років. Всі 
разом ми пригадали різні події з нашого життя, взяли 
участь в багаточисельних конкурсах.  
 

 
 
Свої пісенні дарунки традиційно надала студія "Ліра". А 
Олена Чумаченко виготовила і подарувала ліцею прапор 
(дизайн від Світлани Головченко). На білому кольорі 
прапору, що символізує чистоту, зображено у формі 
літери "К" незакінчену зірку – "Через терни до зірок". 
Свято пройшло в дружній, можна сказати сімейній 
атмосфері. На завершення вечора, традиційно, всі разом 
виконали гімн "Камеліі" 

Кам'янський еколого-економічний ліцей  

оголошує конкурсний набір учнів на 2011/2012 н.р.  

(8 класи: екологічний - поглиблене вивчення біології і хімії, 

економічний - поглиблене вивчення економіки і математики)  

ФОТОГАЛЕРЕЯ ПОДІЙ ДРУГОГО СЕМЕСТРУ 
 

 
Бухарест, INFOMATRIX 

 Київ, Мала академія наук України 

 
Новітній інтелект України 

Екскурсія до Львова 
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Маємо рекорд, який неможливо побити! Можна 
тільки повторити... Всі наші одинадцятикласники - 
переможці обласних олімпіад і конкурсу Малої 
академії наук 2011 року! 
 

Г І М Н   Л І Ц Е Ю “Камелія” 
 

Слова Людмили Попович 
Музика Людмили Попович і Олександра Пономаренка  
 
Ми завзяті  ліцеїсти! 
Серед багатьох доріг 
Обираймо пошук істин 
Наукових і людських. 

 
Приспів 
У цілому світі 
Багато є квітів 
Та знаємо ти і я: 
Найкращий, мій брате, 
Ліцей – альма матер, 
Це наша Камелія! 

 
Економіку й природу 
Об’єднаєм назавжди. 
Ми гуртом дійдемо згоди – 
Землю треба берегти. 
 
Приспів 
 
Будем рідну Україну 
Славить з заходу на схід, 
А про Кам’янську родину 
Хай дізнається весь світ! 
 
Приспів 

 
 

 

Інформація про ліцей 
Ліцей розпочав відлік років своєї діяльності з 
першого вересня 2003 року. До ліцею 
зараховуються на конкурсній основі учні, які 
закінчили 7-й клас.  
Профілі навчання у нашому навчальному закладі: 
екологічний (поглиблене вивчення біології і хімії) та 
економічний (поглиблене вивчення математики і 
економіки).  
Структурним підрозділом ліцею є Мала академія 
наук учнівської молоді. За вісім років здобуто 92 
Дипломів переможців обласного етапу конкурсу 
МАН і 27 переможців предметних олімпіад.  
Ліцей переможець конкурсу "100 кращих шкіл 
України" в номінації школа професійної кар'єри.  
У ліцеї працюють 17 вчителів та навчаються 75 
учнів (в середньому 12 учнів у класі), це люди, які 
вміють бути щасливими. Кожен з них займає своє 
місце у одному ланцюгу, який називається ліцейне 
життя. Всі успіхи та досягнення ліцею - результат 
плідної спільної праці вчителів, ліцеїстів та їх 
батьків.  
Гордістю ліцею є його випускники, серед яких 56 
нагороджено золотими та срібними медалями, але 
головне те, що кожного року 100% наших 
випускників стають студентами престижних ВУЗів 
України.  
Зарахування учнів до ліцею здійснюється за 
наказом директора на підставі заяви батьків, а 
також копії свідоцтва про народження, медичної 
довідки встановленого зразка, документа про 
наявний рівень освіти. До 8-10 класів ліцею 
зараховуються учні, які закінчили відповідний клас 
загальноосвітньої школи та пройшли конкурсний 
відбір. Порядок конкурсного відбору визначається 
Міністерством освіти і науки України. 
 

 
20800 Черкаська обл. м.Кам'янка, вул.Леніна,53 

тел. (04732) 6-17-07, E-mail: kameli@i.ua 


