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Ходоровська Віолетта, учениця 10 класу Кам'янського 
еколого-економічного ліцею Кам'янської районної ради 
Черкаської області здобула бронзову медаль Міжнародного 
конкурсу комп'ютерних проектів INFOMATRIX 2011 
(Бухарест, 05-09.05.2011) в категорії "програмування".  
 

 
Тема роботи: Використання технологій HTML, CSS, 
JavaScript для створення електронного навчального 
посібника «Інтерактивні тести з інформатики для 9 класу» 

26 травня 2011 року заступник голови обласної ради Василь 
Касян разом із начальником Головного управління освіти і 
науки облдержадміністрації Іваном Шарапою взяли участь у 
церемонії відзначення учнів-переможців Всеукраїнських 
предметних олімпіад, інтелектуальних конкурсів, а також 
молодих науковців 
 

 
 
Олександр Чупак (Кам'янський еколого-економічний ліцей, 
економіка, олімпіада), Іван Шарапа (начальник Головного 
управління освіти і науки Черкаської облдержадміністрації), 
Віолетта Ходоровська (Кам'янський еколого-економічний 
ліцей, інформатика, INFOMATRIX), Василь Касян 
(заступник голови Черкаської обласної ради), Ольга 
Іванченко (Кам'янський еколого-економічний ліцей, 
математика, відділення технічних наук МАН), Олександр 
Шамрай (начальник відділу освіти Кам'янської РДА). 
 

 
 
 

 
 
5 квітня 2011 року о 17.00 у приміщення обласної філармонії 
Черкащани відбулось нагородження переможців першого 
обласного Форуму молодіжних ініціатив та проектів 
Черкащини. Організатором форуму виступили Управління у 
справах сім’ї, молоді та спорту, Головне управління освіти і 
науки Черкаської облдержадміністрації Черкаського 
обласного молодіжного ресурсного центру під патронатом 
губернатора Черкаської області Тулуба С.Б. 
 

 
 
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). 
 
 



Камелія 2010-2011 

http://camellia.inf.ua/  

 
 

 
 

Маємо рекорд, який неможливо побити! Можна тільки 
повторити... Всі наші одинадцятикласники - переможці обласних 
олімпіад і конкурсу Малої академії наук 2011 року! (5 - 
математика, 2 - українська мова, 1 - біологія, 1 - фізика) 
 
ВСТУП – 2011 (державна форма навчання – 100%) 
 
Безверха Ірина - Черкаський національний університет ім. 
Богдана Хмельницького (Навчально-науковий інститут фізики, 
математики та комп’ютерно-інформаційних систем, 
спеціальність "прикладна математика") 
Заховайко Яна - Київський національний університет харчових 
технологій (Факультет обліку, фінансів та підприємницької 
діяльності, спеціальність "товарознавство та торгівельне 
підприємництво") 
Іванченко Ольга - Київський національний університет ім. 
Т.Шевченка (Механіко-математичний факультет, спеціальність 
"математика") 
Ісаєв Сергій - Харківський національний автомобільно-
дорожній університет (Факультет транспортних систем, 
спеціальність "транспортні техології") 
Коваль Вікторія - Черкаський національний університет ім. Б. 
Хмельницького (Навчально-науковий інститут фізики, 
математики та комп’ютерно-інформаційних систем, 
спеціальність "математика") 
Мороз Яна - Черкаський національний університет ім. Богдана 
Хмельницького (Навчально-науковий інститут української 
філології та соціальних комунікацій, спеціальність "видавнича 
справа та редагування") 
Шамрай Оксана - Харківський національний університет 
"Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого" (Факультет 
підготовки кадрів для МВС України, спеціальність "право") 
Шульга Олександр - Київський національний технічний 
університет України «Київський політехнічний інститут» 
(Приладобудівний факультет, спеціальність "оптотехніка") 

 
 

 

 
 

 
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" 


