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Кам'янський еколого-економічний ліцей 
Кам'янської районної ради Черкаської області 

 
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 5.09.12 маємо: 8 класів, 111 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. 
 

 



Переможці ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 

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

Переможці ІІІ етапу Всеукраїнського етапу МАН 

 
Ходоровська Віолетта, учениця 11 класу, Інформаційна система «3D-
тур Залізний Порт» http://port.inf.ua/ (Київ, інформаційно-
телекомунікаційні системи та технології, базова дисципліна 
математика, 3 місце, наукові керівники О.А.Чумаченко, В.С Чумаченко) 
 

 

Морозов Олександр, учень 9 класу, Біоконверсія органічної маси 
сільськогосподарського виробництва (Київ, 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 (Київ, агрономія, базова 
дисципліна біологія, 3 місце, науковий керівник Л.В.Ювшин). 
 

 
Ходоровська Віолетта, учениця 11 класу, Сайт «Інтерактивні тести 
з інформатики» http://informatika9.ho.ua/  (Київ, Internet-технології та 
WEB дизайн, базова дисципліна математика, 3 місце, наукові 
керівники О.А.Чумаченко, В.С Чумаченко). 
 

Призерами Всеукраїнського чемпіонату з 
інформаційних технологій “Екософт–2012” в категорії Web-
розробки стали учениці 10 класу Канюк Тетяна з сайтом 
http://sites.google.com/site/kamyanka360/ 
 «Місто на скелястих берегах Тясмину» і Рибалка Ірина з роботою 
"Використання технологій Google для створення і оптимізації сайту 
ліцею в мережі Internet" http://sites.google.com/site/kamyanka/ 
 (Київ, науковий керівник О.А.Чумаченко) 
 

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

 
11 травня о 15.00 у приміщенні Черкаської обласної філармонії 
відбулось нагородження переможців Всеукраїнських предметних 
олімпіад і конкурсу – захисту наукових робіт учнів-членів Малої 
академії наук. Наш ліцей у 2012 році виборов дві перемоги на 
олімпіадах і чотири на конкурсі МАН.  
 

 


