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Сповідаємося

Мета катехитична — загальна
У Сповіді Бог прощає нам гріхи.

Мета навчальна
Дитина знатиме: що приступаємо до таїнства Сповіді, як до доброго 
Батька, який з любові до нас, прощає гріхи; щоб добре посповідатися, 
потрібно виконати п’ять умов доброї Сповіді.
Дитина вмітиме:  сповідатися  добре,  виконуючи  п’ять  умов  доброї 
Cповіді.
Методи:  праця  в  групах,  інтерактивна  вправа  «Умови  доброї  Cпові-
ді», інтерактивна вправа «Як сповідатися?», інтерактивна вправа «Йду 
до Cповіді приготованим/приготованою».
Дидактичні матеріали: фото/малюнок, на якому зображено священни-
ка і дитину, що сповідається; роздруківки для роботи в групах, чисті 
аркуші А5 для кожної дитини, кольоровий папір, клей, фломастери.

Х і д  з а н я т тя

І. Вступ. Організація групи.  
Емоційне налаштування

Поговоріть із дітьми про контрольні роботи у школі.
•  Чи переживали ви, щоб добре написати контрольну?
•  Що робили для того, щоб отримати гарну оцінку?

Очевидно, що  сам страх  за  контрольну не  зробить  її  успішною,  але 
лише добра підготовка дасть свої результати. І так стається не лише 
з контрольною роботою, але і з багатьма завданнями в житті. Якщо ми 
готуємося до них, тоді наближаємося до успіху. На сьогоднішньому 
уроці ми будемо готуватися до таїнства Сповіді. Робитимемо це для 
того, щоб наша участь у таїнстві була доброю, гідною…

Молитва
Добрий Боже, просимо Тебе допомогти нам на цьому занятті 
добре приготуватися до зустрічі з Тобою в таїнстві Сповіді.

ІІ. Актуалізація опорних знань
Покажіть дітям фото/малюнок, на якому зображено священника і дити-
ну, що сповідається. Прикріпіть його до дошки (стіни).
Розпитайте дітей, що вони вже знають про Сповідь.
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ІІІ. Вивчення нового матеріалу
Ми вже знаємо, що першим кроком до таїнства Сповіді  є визнання 
своєї  провини,  свого  гріха.  В  цьому  допомагає  іспит  сумління.  Без 
нього ми не будемо знати, з чого саме маємо сповідатися. Іспит сум-
ління — це перша умова доброї Сповіді. А всього умов є п’ять. 

Праця в групах 

Завдання: поділіть дітей на 5 груп — розташуйте відповідно 
5 парт. Роздайте завдання для кожної групи. Після праці в групах 
діти діляться, як саме вони зрозуміли відповідну умову та при-
кріпляють її назву до дошки (ватмана).
1. Іспит сумління

• Хто правильно робить іспит сумління?
Даринка  перед  Cповіддю  робить  іспит  сумління:  спочатку 
у молитві просить Святого Духа допомогти пригадати всі про-
вини (гріхи), потім, читає з молитовника «Взірець іспиту сум-
ління» і роздумує, що саме стосується її вчинків.
Михайлик  знав, що перед Сповіддю потрібно пригадати  свої 
гріхи, тому запитав маму, що йому треба говорити священни-
ку, та швиденько зібрався на Cповідь.
Таня знає, що перед Cповіддю треба пригадати свої гріхи, але 
вона і так їх знає, тому вважає, що це марна трата часу.
2. Жаль за гріхи

• Хто виконує другу умову Сповіді — щиро жаліє за свої про-
вини?

Мама  просила  Василька  поприбирати  в  кімнатах,  поки  її 
не буде вдома, але він нічого не зробив, бо грав у телефоні.
Нічого  страшного,  завтра  посповідаюся  з  цього  гріха,  думав 
Василько, коли мама дуже засмутилася його вчинком.
Михайлик був дуже злий на товариша, який забув його запро-
сити на свої іменини, тому спеціально штовхнув його під час 
гри у футбол. Та коли злість пройшла, він підійшов і вибачив-
ся за свій негарний вчинок. Михайлику було соромно, що він 
так учинив.
3. Постанова виправитися

• Хто виконав цю умову доброї Сповіді?
Оля,  готуючись  до  Сповіді,  пригадала  гріх,  з  якого  потрібно 
сповідатися: в заборонений Церквою час, піст, ходила з друзя-
ми на дискотеку. Завтра субота, і час посту ще не минув, Оля 
знову  буде  танцювати.  Але  в  неділю  зранку  скоренько  піде 
до Сповіді і все розкаже.
Леся згадала про гріх, за який їй соромно: в супермаркеті схо-
вала шоколадний батончик у кишеню і не заплатила за нього. 
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Перед тим, як іти до Сповіді, вона обіцяла собі, що більше так 
чинити не буде.
4. Визнання гріхів у Сповіді
Знайдіть відповіді до запитань: 

• Що ми отримуємо на Сповіді? — Прощення гріхів.
• Що у Сповіді найважливіше? — Зустріч із люблячим Богом.
• Чи буде Сповідь важлива, якщо я боюся? — Буде. Варто 

пам’ятати, що сповідаємося не священникові, а Богові, який 
завжди є добрий.

• Якщо священник розкаже комусь мої гріхи? — Не розкаже. 
Священник зобов’язаний берегти таємницю Сповіді.

5. Виконання покути
Прочитайте пояснення, що таке «покута». Спробуйте пояснити 
іншим.
Покута виправляє наслідок гріха. Священник каже: «За поку-
ту  прошу  виконати…  помолитися…»  —  найчастіше  це  певна 
молитва. Тому маємо бути уважні на Сповіді та запам’ятати, 
яку саме покуту дає нам священник. Її виконуємо після Спо-
віді.
Катехит: Щоб краще запам’ятати ці умови, виконаємо наступ-
ну вправу: 

Інтерактивна вправа «Як сповідатися?»

Виберіть одного учня (ученицю), щоб продемонструвати, як має-
мо сповідатися. Поставте посередині крісло — місце «сповіді». 
Катехит гратиме роль священника, а дитина — дитину, що 
сповідається. Під час цієї вправи дитина може стояти, сидіти 
на іншому кріслі біля катехита, або ж стояти навколішки, як це 
буде під час справжньої сповіді. 
Катехит: Уявіть собі, що я священник, і ви приходите на Спо-
відь.
Катехит «підказує» дитині. Дитина повторює. Наголошуємо, що 
під час вправи говоримо загальні фрази, не визнаємо своїх гріхів.
Дитина: Слава Ісусу Христу! Сповідаюся перший раз. (Або: 
Останній раз сповідалася/сповідався). Я образила/образив 
Бога такими гріхами…. (визнаємо гріхи, які пригадали на іспи-
ті сумління). Більше гріхів не пригадую, за них щиро каюся, 
постановляю виправитися.
Священник допоможе, якщо щось забула/забув через хвилювання, 
можливо, запитає щось або дасть якісь поради. 
Священник: За покуту прошу виконати… помолитися...
Дитина уважно запам’ятовує, яку покуту має виконати, якщо 
не зрозуміла/не почула, потрібно перепитати священника.
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Священник промовляє молитву розрішення.
Дитина молиться Митареву молитву, роблячи знак хреста.
Боже милостивий, будь мені грішному (грішній).
Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене.
Без числа нагрішив (нагрішила) я, Господи, прости мені.
Священник дає розрішення, роблячи знак хреста.
Дитина робить на собі знак хреста, потім каже: 
Дякую. Слава Ісусу Христу!

ІV. Закріплення вивченого.  
Формування вмінь і навиків

Катехит: Отже, ми вже знаємо, як сповідатися, вивчили умови доброї 
Сповіді, а тепер на закріплення можемо пограти в корисну гру.

Інтерактивна вправа «Умови доброї Сповіді»

Роздайте дітям чисті аркуші А5.
Завдання: Обведіть контур своєї долоні на листку. Виріжте. 
На кожному пальці напишіть по одній умові доброї Сповіді. Посе-
редині долоні запишіть: Я, (ім’я) сповідаюся добре. 
Висновок: Кожна з п’яти умов є важлива.

1. Маємо самі пригадати свої провини — за нас це 
не може хтось інший зробити. 

2. Щиро, у своєму серці, пошкодувати за недобрі вчинки, 
якщо це можливо — вибачитись перед особою, яку обра-
зили, або ж навіть направити певну шкоду. 

3. Пообіцяти собі старатися не робити більше гріхів. 
4. Прийти до сповідальниці і все-все розказати так, як є, 

адже Бог знає нас і наші думки. 
5. Покута робить нас відповідальними за свої вчинки і дає 

нам силу рухатися далі. 
Виконавши ці умови, матимемо впевненість, що сповідаємося 
добре.
Катехит: А  тепер  спробуємо повчитися  виконувати четверту 
умову доброї сповіді. Пригадуєте, яку?

ІV. Ми вивчили 
• Коли сповідаюся, прошу пробачення у доброго Бога.
• Щоб моя Сповідь була добра, виконую п’ять умов: роблю іспит 

сумління), жалію за гріхи, постановляю виправитися, визнаю 
гріхи у Сповіді, виконую покуту.

• Бог мені пробачає і більше не пам’ятає моїх гріхів. 



252

V. Молитва
Дорогий Ісусе! 
Дякуємо Тобі за дар таїнства Сповіді. Дякуємо, що приймаєш 
нас у свої обійми кожного разу, коли до Тебе приходимо. 
Боже, милостивий будь мені, грішному (грішній).
Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене.
Без числа нагрішив (нагрішила) я, Господи, прости мені.



1. ІСПИТ СУМЛІННЯ
Хто правильно робить іспит сумління?
•  Даринка  перед  Cповіддю  робить  іспит  сумління: 
спочатку у молитві просить Святого Духа допомогти 
пригадати всі провини (гріхи), потім, читає з моли-
товника  «Взірець  іспиту  сумління»  і  роздумує, що 
саме стосується її вчинків.

•  Михайлик  знав,  що  перед  Сповіддю  потрібно  при-
гадати свої гріхи, тому запитав маму, що йому тре-
ба  говорити  священнику,  та  швиденько  зібрався 
на Cповідь.

•  Таня знає, що перед Cповіддю треба пригадати свої 
гріхи, але вона і так їх знає, тому вважає, що це мар-
на трата часу.

2. ЖАЛЬ ЗА ГРІХИ
Хто виконує другу умову Сповіді — щиро жаліє 
за свої провини?
•  Василько мав поприбирати  у  кімнатах,  поки мама 
була  на  роботі,  але  він  нічого  не  зробив,  бо  грав 
у  телефоні.  Нічого  страшного,  завтра  посповідаю-
ся  з  цього  гріха,  думав Василько,  коли мама дуже 
засмутилася його вчинком.

•  Михайлик  був  дуже  злий  на  товариша,  який  забув 
його  запросити  на  свої  іменини,  тому  спеціально 
штовхнув його під час гри у футбол. Та коли злість 
пройшла, він підійшов і вибачився за свій негарний 
вчинок. Михайлику було соромно, що він так учинив.

Д о д ато к  1



3. ПОСТАНОВА ВИПРАВИТИСЯ
Хто виконав цю умову доброї Сповіді?
•  Оля,  готуючись до Сповіді, пригадала  гріх,  з  якого 
потрібно  сповідатися:  в  заборонений Церквою  час, 
піст, ходила з друзями на дискотеку. Завтра субота, 
і час посту ще не минув, Оля знову буде танцювати. 
Але в неділю зранку скоренько піде до Сповіді і все 
розкаже.

•  Леся згадала про гріх, за який їй соромно: в супер-
маркеті  сховала  шоколадний  батончик  у  кишеню 
і не заплатила за нього. Перед тим, як іти до Спові-
ді, вона обіцяла собі, що більше так чинити не буде.

4. ВИЗНАННЯ ГРІХІВ У СПОВІДІ
Знайдіть відповіді до запитань: 

Якщо священник розка-
же комусь мої гріхи?

Буде. Cповідаємося 
не священникові, а Бого-
ві, який завжди є добрий.

Чи буде Сповідь важ-
лива, якщо я боюся? Прощення гріхів.

Що ми отримуємо 
на Сповіді?

Зустріч  
із люблячим Богом.

Що у Сповіді  
найважливіше?

Не розкаже. Священник 
зобов’язаний берегти 
таємницю Сповіді.



5. ВИКОНАННЯ ПОКУТИ
Прочитайте пояснення, що таке «покута». Спро-
буйте пояснити іншим.
•  Покута виправляє наслідок гріха. Священник каже: 
«За покуту прошу виконати… помолитися…» — най-
частіше це певна молитва. Тому маємо бути уважні 
на Сповіді та запам’ятати, яку саме покуту дає нам 
священник. Її виконуємо після Сповіді.

1. ІСПИТ СУМЛІННЯ

2. ЖАЛЬ ЗА ГРІХИ

3. ПОСТАНОВА ВИПРАВИТИСЯ

4. ВИЗНАННЯ ГРІХІВ У СПОВІДІ

5. ВИКОНАННЯ ПОКУТИ


