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Мета дослідження – з’ясування часу заснування Самарського Пустинно-Микільського монастиря,
визначення його місяця розташування в різні періоди існування та створення цілісної картини обителі.
Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання наступних дослідницьких завдань: з’ясування стану
дослідження питань стосовно часу виникнення Самарського Пустинно-Микільського монастиря; розгляд
можливості змін місць розташування монастиря у XVII– середині XVIII ст.; встановлення зв’язків між
різночасовими фактами існування монастиря для створення цілісної картини його історії. Актуальність
роботи – у відновленні цілісної картини існування козацького монастиря та встановленні його місця в
подіях, які відбувалися в Присамар’ї в XVI–XIX ст.
У дослідженні стисло аналізуються стан джерельної бази, подається огляд важливих публікацій з
цієї теми, історія дослідження пам’ятки та особисті досягнення в процесі дослідження зазначеної теми.
Спочатку розглядаються питання заснування обителі у XVI ст. та його існування у XVII ст. Окремо
розглядається історія монастиря 1720-х – 1775 рр., а також детально досліджено період 1775–1917 рр.
Зроблені відповідні висновки, які доводять, що незважаючи на можливість заснування у XVI ст. ст.,
монастир виник наприкінці XVII ст. і неодноразово змінював своє місце розташування.
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Викладач української мови та літератури
Мета дослідження: Що таке сотеріологія? Чи являєся Ісус Христос справді посередником
спасіння? Чому?
Предмет дослідження: Віра людей в Ісуса Христа.
Актуальність роботи:
• Східна богословія розглядає поодинокі спасаючі події у світлі пасхальної тайни. Тайна
воскресіння має характер пасхальний. Становить вона точку віднесення всіх поодиноких
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