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Стан духовності… сучасного людства викликає все більш зростаюче почуття 

тривоги за його майбутнє. Ми стали свідками, очевидцями…зростаючих 

темпів деградації як духовності, так і культури … якщо цей процес не 

зупинити, то катастрофа сучасної цивілізації взагальнопланетарному 

масштабі стане неминучою. 

А. Н. Швечиков 

На сучасному етапі розвитку українського суспільства більш гостро постає 

проблема відродження культури та духовності. 

Україна переживає нині досить скрутні часи. До економічних та політичних 

проблем додається культурна криза, яка спричиняє духовну деградацію 

суспільства, втрату ціннісних орієнтирів і подальший моральний занепад 

нашого народу. А як відомо, культура і духовність це цивілізовані ознаки 

будь-якої нації, без яких вона взагалі не може існувати. 

Така складна ситуація у нашій країні та нашому місті підштовхнула нас до 

більш  глибокого вивчення таких понять як культура, духовність, цінності. 

Ми намагаємось зрозуміти по якій причині відбувається духовна деградація. 

З цією метою ми вивчаємо історію «духовних святинь» нашого міста.  

Коли Людмила Леонідівна запропонувала прийняти участь у конкурсі, у нас 

не виникало труднощів при виборі теми дослідження. Ми вирішили 

дослідити долю «перлини» нашого міста – Свято – Миколаївського собору. 

Ми розподілили обов’язки таким чином: Лисенко Єлизавета та Бардакова 

Анастасія шукали матеріали по темі, а Костюк Максим був відповідальним за 

створення презентації. Після підбору літератури, ми всі її опрацьовували, 

розподіливши між собою певні матеріали. Після опрацювання матеріалів, ми 

провели порівняння інформації, яка в них містилась. Потім вибрали матеріал, 

який найбільш вдало, на нашу думку, характеризує становище собору в 

радянські часи. Підібрали ілюстративний матеріал і Костюк М. приступив до 

створення презентації. На всіх етапах роботи нас підтримувала Людмила 

Леонідівна. 



В результаті нашої роботи ми отримали продукт – презентацію «Доля 

Кам’янського  Свято – Миколаївського собору в радянські часи». Нами 

зроблені висновки: більшовики намагались знищити собор як символ віри, 

принизити честь і гідність віруючих людей, не давали їм права вибору; вони 

знищили внутрішнє оздоблення та «перебудували» сам собор; більшовики 

нав’язували єдину віру в комуністичну партію . Але не дивлячись на 

випробування долі Свято – Миколаївський собор  вистояв і зараз є діючим. 

Нашу роботу  презентовано учням гімназії та педагогам під час проведення 

щорічного Дня Науки.  


