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Підсумкове заняття
Віримо

Мета катехитична загальна
Пояснити правду про Біблію як послання Бога до людей; виховувати 
прагнення пізнавати правди віри, яких навчає нас Церква.

Мета навчальна
Учні знатимуть, що Бог промовляє до нас через Святе Письмо і через 
Церкву; що «Символ віри» містить те, що Бог об’являє і Церква навчає.
Учні вмітимуть: навести приклад, як можна пізнавати те, що визнаємо 
у «Символі віри».
Провідна думка: «Святе Письмо — це зібрання книг, написаних під 
натхненням Святого Духа святими людьми, які Христова Церква 
отримала й береже як Слово Боже» (Катехизм УГКЦ «Христос наша 
Пасха», п. 38).
Методи: «Сонечко», «Формуляр», «Слово», «Пташка», оповідання, пісня.
Дидактичні матеріали: листочки з назвами пісень, маркери, лис-
ток із написом «Заспіваймо Господеві всі разом», листок-формуляр 
із «Символом віри», листки з цитатами, зображення розкритої Біблії, 
шаблон пташки для кожної дитини, кольорові олівці, листки 5х10 см.

Х і д  з а н я т тя

І. Вступ. Організація групи.  
Емоційне налаштування

Привітання
Катехит привітно зустрічає дітей. Старається кожному приділити 
хвильку уваги. Під час спілкування дає кожній дитині листочок з назва-
ми пісень (Додаток 1), які вони вивчили. Просить вибрати одну пісню, 
яка найбільше подобається, позначити її маркером, а тоді покласти цей 
листочок на стіл катехита. Коли всі діти виберуть пісню, катехит з їх 
допомогою викладає на столі чи якійсь іншій поверхні листочки за мето-
дом «Сонечко». Яка пісня набере найбільше голосів, таку співатимуть.

Молитва
Усі збираються біля покуття. Знаменують себе знаком хреста. 
Катехит: Сьогодні ми привітаємось із Господом піснею, яку ви вибра-
ли. Хай лине наша пісня аж до неба і хай буде вона милою і приємною 
Господеві Богу нашому!
Усі разом співають вибрану пісню. 
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ІІ. Актуалізація опорних знань.  
Мотивація навчальної діяльності

Катехит: Ми завершили вивчення «Символу віри», в якому викладено 
основи нашої віри. Розмірковували над його словами, щоб не тільки 
вивчити «Символ віри» напам’ять, але й постаратися зрозуміти. Щось 
нам вдалося, а щось напевно ні. Вивчивши слова молитви, ми немов-
би посадили зернятко. Потрібен час, щоб з’явилися корінчики, щоб 
воно пустило пагінець, щоб виросло, розцвіло і дало плід. А знаєте, 
яке зернятко дає найкращий плід? Добірне, непошкоджене. Зараз ми 
дізнаємось, чи таким є «зернятко віри», яке ми посадили. Чи воно вже 
є найкраще, чи ще маємо трохи про нього подбати.

Метод «Формуляр» 

Катехит роздає дітям листки, «формуляри» (Додаток 2), з тек-
стом «Символу віри», в якому замість деяких слів стоїть три-
крапка. Діти самостійно заповнюють пропуски, потім зі своїми 
листочками стають у коло. Катехит читає текст молитви, 
зупиняючись, де є пропуски, а діти по черзі (першого і напрям тре-
ба вибрати) промовляють слово, яке вони вписали на тому місці. 
Якщо хтось помиляється, то слово каже наступна в черзі дити-
на. Варто вибрати сигнал (наприклад, дзвіночок), яким катехит 
дасть знати, що слово неправильне, і тому має говорити наступ-
ний учасник. Дітей слід застерегти від зайвих вигуків. Усі мають 
бути зосереджені на молитві.
Катехит підсумовує: На початку навчального року, розпочина-
ючи вивчення розділу «Віримо», ми говорили про те, що наша 
віра росте разом із нами. Тож бажаю і собі, і вам ніколи не 
зупинятися у пізнанні Бога, у пізнанні правд нашої християн-
ської віри, яких навчає нас Церква.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.  
Читання Святого Письма

Катехит: У «Символі віри» ми визнаємо, що є один Бог — Пресвята 
Тройця, що Бог сотворив видимий і невидимий світ, що Бог прислав 
на землю свого Сина, що Ісус Христос доручив апостолам будувати по 
всьому світі Церкву, що Святий Дух допомагав апостолам і допомагає 
зараз єпископам та священникам проголошувати Добру Новину — 
Євангеліє.
— Звідки ми все це знаємо про Бога?
Катехит: Про Бога нам розповідає Біблія, або Святе Письмо. У Катехиз-
мі нашої Церкви «Христос наша Пасха» написано, що «Святе Пись-
мо — це зібрання книг, написаних під натхненням Святого Духа свя-
тими людьми, які Христова Церква отримала й береже як Слово Боже» 
(п. 38). Тобто Бог промовляє до нас через Святе Письмо, а Церква під 
час богослужінь та катехизації нам його читає і пояснює. 
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Читання історії з життя

Один мудрий чоловік, який уважно вивчав Святе Письмо і був 
ним надзвичайно захоплений, роздумував, як заохотити своїх 
дітей, до читання цієї Книги. І от що спало йому на думку.
— Уявіть собі, — сказав тато, — що з нашого життя раптом зни-
кли вода, вогонь, їжа, світло, ліки, срібло й золото... Уявіть, що 
немає джерела, з якого можна черпати воду, немає вогню, на 
якому можна приготувати їжу, немає самої їжі. Немає світла, 
яке освітлює нашу домівку, немає прикрас із срібла чи золота, 
які люблять жінки і дівчата. Уявіть, що воїн, який обороняє 
нашу землю, не має шолома чи меча, тобто зброї. А лікар, який 
хоче врятувати нам життя, не має ліків… Уявили? — врешті 
спитав тато.
— Це була б справжня катастрофа! — сказав молодший син.
— Тату, а до чого тут Святе Письмо? — запитав старший.
Тато усміхнувся, взяв у руки «Біблію», в якій було багато закла-
док, і прочитав хлопцям декілька фраз.
На цьому місці катехит перериває історію і пропонує дітям 
коротку вправу «Слово», якби на продовження ситуації з опо-
відання. Катехит роздає дітям листочки, на яких є цитати 
з Біблії, а також висловлювання Отців Церкви (додаток 4) і про-
сить назвати, з чим у цій цитаті автори порівнюють Слово 
Боже. За аналогією до методу «Асоціативний кущ» катехит може 
малювати стрілки від зображення Біблії і на них надписувати 
слова, які називають діти.
Катехит підсумовує: Автором Святого Письма є сам Господь 
Бог, який захотів нам про себе розказати. Для цього Він надих-
нув різних святих людей, і вони написали тексти. За допомо-
гою цих порівнянь, які ми щойно прочитали, Господь хоче 
нам пояснити, що для нашої віри читання і слухання Святого 
Письма є так само важливе й необхідне, як усі ці речі є важ-
ливі й необхідні для нашого повсякденного життя. А «Символ 
віри», який ми вивчили, це дуже стислий переказ того, що 
написано у Біблії. 

ІV. Закріплення вивченого. 
Формування вмінь і навиків
Метод «Пташка»

Катехит роздає дітям шаблони пташок і просить їх розмалюва-
ти. Коли розмалюють, дає листочки 5х10 см.
Катехит: Уявіть, що ми довго чекали важливого листа чи пові-
домлення. І от отримали. Що ми одразу ж робимо?
Катехит: Так, листи ми одразу ж читаємо, відповідаємо на них. 
Біблія — це лист Бога до людей. Отже, й до кожного з нас. 
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Ми з вами ще тільки почали читати цього листа від Бога, але 
вже щось трішки знаємо. Напишімо зараз Богові коротеньку 
відповідь.
Всі пишуть, а тоді складають листочок віялом і пропихають 
у проріз шаблону пташки. Катехит вчить, що чужих листів 
читати не можна, тому ми їх не зачитуємо. Це наша особиста 
відповідь Богові.

V. Підсумок заняття
• 1. Бог промовляє до нас через Біблію, яку написали автори — 

святі люди, натхненні Святим Духом. 
• 2. Під час богослужінь та катехизації Церква нам читає і пояс-

нює Святе Письмо, в якому Господь розповідає про себе. «Сим-
вол віри» — це дуже стислий виклад того, що написано у Свя-
тому Письмі.

• 3. Біблія — це лист Бога до людей. Цього «листа» слід якнайчас-
тіше відкривати і читати, бо тільки так можна зростати у вірі.

Домашнє завдання
Повторити вивчене на занятті. Відповісти на тестові запитання 
в робочому зошиті.

VІ. Молитва
Усі збираються біля покуття і благоговійно промовляють молитву 
«Славослов’я».



Заспіваймо Господеві  
всі разом!

Ми веселі і радієм всі разом

Ісусе, ти кличеш нас

Дякуємо, Боже

Бог любить всіх людей

Нове життя

Це я, це я будую спільноту

Д о д ато к  1
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СИМВОЛ ВІРИ
Вірую в  Бога Отця, Вседержителя,  
Творця і землі, і всього видимого 
і .

І в єдиного Господа Ісуса Христа, ,  
єдинородного, від Отця родженого  
перед усіма віками.

Світло від світла, Бога  від Бога 
істинного, родженого, несотвореного, 
єдиносущного з Отцем, що через Нього все .

Він задля нас людей і нашого ради  
зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого 
і Марії , і став чоловіком.

І був  за нас за Понтія Пилата,  
і страждав, і був похований.

І воскрес у  день, згідно з Писанням.

І вознісся на небо, і сидить  Отця.

І вдруге прийде зі славою судити живих і , 
а Його царству не буде кінця.

І в Духа Святого, Господа ,  
що від Отця [і Сина] ісходить, що з Отцем і Сином  
рівнопоклоняємий і рівнославимий,  
що  через пророків.

В єдину, святу, соборну й апостольську .

Ісповідую одне  на відпущення гріхів.

Очікую воскресіння   
і життя майбутнього віку.

Амінь.

Д о д ато к  2
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Д о д ато к  3

Візьміть також шолом спасіння 
і меч духовний, тобто Слово Боже. 

Еф 6, 17

Слово твоє — світильник перед 
ногами в мене, світло на моїй 

стежці. 
Пс 119, 105

Бо це не пусте для вас Слово;  
це — життя ваше, цим Словом 
ви житимете довго на землі… 

Втор 32, 47

Джерело мудрости —  
Слово Боже… 

Сир 1, 5

Слова Господні — слова щирі, 
випробуване срібло… 

Пс 12, 7

Він послав своє Слово і вилікував їх… 
Пс 107, 20
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Чи ж моє Слово не схоже 
на вогонь, — слово Господнє…  

Єр 23, 29

Чи ж моє Слово не схоже… на молот, 
що розбиває скелю. 

Єр 23, 29

Зерно — це Слово Боже. 
Лк 8, 11

Святе Письмо подібне до води, 
що дає бадьорість, і до їжі, якою 

живиться віруюча людина. 
Святий Іван Павло ІІ

…серце Бога в Словах Бога. 
Святий Григорій Великий

…Святе Письмо, як ліки для душі. 
Святий Йоан Золотоустий

…пречудовим дарунком із неба є 
кожне слово Святого Письма.  

Праведний митрополитит  
Андрей Шептицький
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Д о д ато к  4


