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Видання підготовлено з метою підведення підсумків роботи відділення 
«Історії» Черкаського обласного територіального відділення Малої академії наук 
України та поширення позитивного досвіду його діяльності серед зацікавленої 
педагогічної громадськості.

Містить інформацію про професорсько-викладацький і педагогічний склад 
відділення, про головні підсумки діяльності у 2007-2015 рр., основні напрямки і 
цікаві форми роботи (археологічну експедицію, обласний заочний конкурс юних 
краєзнавців Черкащини, видання збірника «Юний краєзнавець Черкащини»), 
Всеукраїнський семінар-практикум «Формування історичної свідомості дітей та 
молоді засобами науково-дослідницької діяльності», що відбувся у Черкасах в 
червні 2015 року.

У виданні подано методичні розробки викладачів секцій «Історії України» 
та «Історичного краєзнавства», навчальні програми «Археологічне краєзнавства» і 
«Історія рідного краю», краєзнавчі матеріали викладачів відділення, а також на 
допомогу вчителям і учням-членам МАН - вимоги до написання науково-дослід
ницьких робіт, контрольні завдання з історії України II обласного етапу, списки 
тем і тези науково-дослідницьких робіт у всіх секціях III фінального етапу 
Всеукраїнського конкурсу-захисту МАН за кілька років.

Уваги читачів пропонуються дані про діяльність окремих міських і 
районних філій Черкаського обласного територіального відділення МАН України, 
які мають стабільні позитивні результати діяльності у відділенні «Історії».

Видання призначено педагогам загальноосвітніх і позашкільних 
навчальних закладів, які працюють з обдарованими дітьми в системі Малої 
академії наук України.

Автор - Нераденко Тетяна Миколаївна, кандидат історичних наук, 
методист відділення «Історії».
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