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ГАЗЕТА 
Кам’янського 
еколого- 
економічного 
ліцею 
 
Випуск №3 
Травень 2012 

РЕЗУЛЬТАТИ УЧАСТІ В ОБЛАСНИХ ПРЕДМЕТНИХ ОЛІМПІАДАХ, В КОНКУРСІ МАН 
 

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).  
 
На 12.05.12 маємо: 7 класів, 100 
учнів, 17 вчителів, 196 
випускників. Ліцеїстами здобуто 
121 Диплом переможців 
обласного етапу конкурсу МАН і 
42 Дипломи переможців 
предметних олімпіад.  
 
Третій рік поспіль ліцей є лідером 
серед навчальних закладів 
Черкащини за кількістю 
переможців обласного етапу 
конкурсу Малої академії наук.  
 
Випускники 2012 року встановили 
рекорд по кількості перемог на 
обласних етапах учнівських 
олімпіад і конкурсу Малої 
академії наук. 
 

  

Кам'янський еколого-економічний ліцей 
оголошує конкурсний набір учнів на 2012/2013 н.р. 
(8 класи: екологічний - поглиблене вивчення біології і хімії, 

економічний - поглиблене вивчення економіки і математики) 
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РЕЗУЛЬТАТИ УЧАСТІ В ОБЛАСНИХ ПРЕДМЕТНИХ ОЛІМПІАДАХ, В КОНКУРСІ МАН 

 
Віолетта Ходоровська, навчаючись в 11 класі, встановила особистий рекорд перемог для наших ліцеїстів. Вона 

здобула шість Дипломів переможців обласних етапів конкурсу МАН і предметних олімпіад (п’ять з інформатики, один з 
мистецтвознавства) та два Дипломи Всеукраїнського етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої 
академії наук (секція Internet-технології та WEB дизайн і секція інформаційно-телекомунікаційні системи та технології). 

Директор ліцею, вчитель інформатики  Чумаченко Олег Анатолійович у 2011-2012 навчальному році підготував 11 переможців 

конкурсу МАН та олімпіад у Черкаської області і двох переможців на Україні. Також його учні стали призерами обласних та 
Всеукраїнських конкурсів з інформаційних технологій (Користувач ПК, Екософт). 
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Переможці ІV етапу Всеукраїнських 
учнівських олімпіад 

 

 
Чупак Олександр, учень 11 класу (економіка, 2 місце, вчитель 
Л.І.Гетьман), Майборода Ярослав, учень 10 класу (екологія,  3 
місце, вчитель Л.В.Ювшин). 
 

Переможці ІІІ етапу конкурсу  
Малої академії наук України 

 

 
Ходоровська Віолетта, учениця 11 класу, Інформаційна 
система «3D-тур Залізний Порт» (інформаційно-
телекомунікаційні системи та технології, базова дисципліна 
математика, 3 місце, наукові керівники О.А.Чумаченко, 
В.С.Чумаченко), 
Ходоровська Віолетта, учениця 11 класу, Сайт «Інтерактивні 
тести з інформатики» (Internet-технології та WEB дизайн, 
базова дисципліна математика, 3 місце, наукові керівники 
О.А.Чумаченко, В.С Чумаченко), 
 

 
Морозов Олександр, учень 9 класу, Біоконверсія органічної 
маси сільськогосподарського виробництва (технологічні 
процеси та перспективні технології, базова дисципліна 
математика, 3 місце, наукові керівники В.О.Єрмоленко, 
Л.І.Зайцева). 

 
Голобородий Сергій, учень 9 класу, Ефективність 
вирощування різних сортів картоплі розсадним методом 
(агрономія, базова дисципліна біологія, 3 місце, науковий 
керівник Л.В.Ювшин). 
 

 
Збірна команда Черкаської області у складі якої був Чупак 
Олександр здобула друге місце на Всеукраїнському турнірі 
юних економістів (вчитель Л.І.Гетьман). 
 

 
Призерами Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних 
технологій “Екософт–2012” в категорії Web-розробки стали 
учениці 10 класу Канюк Тетяна з сайтом «Місто на скелястих 
берегах Тясмину» і Рибалка Ірина з роботою "Використання 
технологій Google для створення і оптимізації сайту ліцею в 
мережі Internet" (науковий керівник О.А.Чумаченко) 
 
На обласному конкурсі з інформаційних технологій 
"Користувач ПК" команда ліцею зайняла друге місце (Береза 
Юрій, Рибалка Ірина, Ходоровська Віолетта) 
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На другому обласному форумі молодіжних ініціатив та 
проектів науково-практичне товариство Кам'янського еколого-
економічного ліцею "Камелія" нагороджено Дипломом за ІІ 
місце в номінації "Наука" (голова НПТ В.О.Єрмоленко, учень 11 
класу Юрій Береза). Диплом вручив голова Черкаської ОДА 
Сергій Борисович Тулуб. 
 

Всеукраїнський семінар - 2012 
 
16 березня 2012 року на базі еколого-економічного ліцею 
відбувся Всеукраїнський семінар завідувачів кабінетів 
економіки (методистів) обласних інститутів післядипломної 
освіти педагогічних працівників.  
На семінарі були презентовані матеріали на такі теми:  
Соціально-економічний стан Кам'янського району (доповідач - 
голова Кам'янської райдержадміністрації Архип'юк В.В.)  
Співпраця органів місцевого самоврядування із 
загальноосвітніми закладами району (голова районної ради 
Таран Ю.М.)  
Освіта Кам'янщини (начальник відділу освіти Шамрай О.Г.)  
Історія та сучасність Кам'янського еколого-економічного ліцею 
(директор ліцею Чумаченко О.А.)  
 

 
Крім вищеозначених питань відбувся урок на тему 
"Прогностична оцінка діяльності Кам'янщини на 2012 рік на 
основі компаративного аналізу", який провела вчитель 
економіки і правознаства Гетьман Л.І. По закінченні семінару 
для гостей була проведена екскурсія в літературно-
меморіальному музеї імені О.С. Пушкіна та П.І. Чайковського, а 
також показана міні-вистава (студія «Джерельце», керівник 
Соколова Г.П.), прозвучало декілька композицій на роялі у 
виконанні директора музею Чупак Т.П. Присутні залишилися 
вельми задоволеними, у них вирували тільки позитивні емоції 
та враження. Вони подякували організаторам семінару за 
чудово продуману та виконану роботу. 

 
Студія «Джерельце» 

 

 
Т.В.Дяченко, Л.І.Ємець, О.Г.Шамрай, О.А.Чумаченко 

 

 
День ліцеїста 

 

 
Свято Калити 

______________________________________________________ 
Адреса: м.Кам'янка, вул.Леніна, 53, телефон: (04732) 6-17-07, 

http://camellia.inf.ua/            e-mail: kameli@i.ua 
Директор ліцею: Чумаченко Олег Анатолійович 
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