
Підсумок 

 
Інтерактивна вправа 1 «Історія спасіння» 

Необхідні матеріали: ручки, ватман, фломастери (маркери) для кожної групи. 

 

1) Сформуйте 2-3 групи учасників та роздайте необхідні матеріали.  

2) Дайте завдання кожній групі символічно зобразити на ватмані 6 історій із 

Святого Письма, що найбільше запам’ятались (учасники у групах обговорюють, які історії 

зображатимуть) (20 хв).  

3) Представлення напрацювань. Інші групи мають відгадати, які події зображено 

(зашифровано) у символах. 

 

 
Адаптація для Zoom-зустрічі вправи «Історія спасіння» 

Необхідні матеріали: Святе Письмо, записник, ручка у кожного учасника.  

 

1) У додатку Zoom сформуйте 2-3 групи учасників, визначивши їх в окремі «кімнати». 

2) Дайте завдання кожному учаснику у групі обрати одну історію із Святого Письма, 

яка найбільше запам’яталась та обрати із цієї історії 1 цитату (у Святому Письмі), записавши 

її у свій нотатник. Учасники у кожній групі узгоджують обраної історії, щоб уникнути 

повторення (15-20 хв). 

3) Поверніть учасників у загальну конференцію. Нехай кожен учасник по черзі 

зачитає обрану цитату із Святого Письма. Інші мають здогадатись, про яку історію йдеться 

(хто здогадався, «піднімає руку» та відповідає). 

 

Інтерактивна вправа 2 «Символ віри» 
Необхідні матеріали: Символ Віри (Додаток 15), попередньо розрізати на 

фрагменти (цитати), коробочка (або мішечок). 
 

1) Помістіть розрізані фрагменти Символу віри у коробочку (мішечок). 

2) Запропонуйте учасникам по черзі витягнути фрагмент, зачитати та пояснити, як 

він його розуміє. 

3) Обговорення та доповнення. 

  
 

Адаптація для Zoom-зустрічі вправи «Символ віри» 

Необхідні матеріали: Символ Віри (Додаток 15). 

 

1) Попередньо роздрукуйте Символ віри та пронумеруйте фрагменти.  

2) Попросіть учасників по черзі називати число, після чого зачитайте фрагмент під 

цим номером. Завдання учасника пояснити, як він розуміє почутий фрагмент Символу віри. 

3) Обговорення та доповнення.  

 

 

 

 



 

Додаток 15 
 

Символ віри 
 

Вірую в єдиного Бога отця, Вседержителя, творця неба і землі, і всього видимого і 
невидимого.  
 
І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого перед 
усіма віками.  
 
Світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, 
єдиносущного з Отцем, що через нього все сталося.  
 
Він задля нас людей і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і 
Марії Діви, і став чоловіком.  
 
І був розп’ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований.  
 
І воскрес у третій день, згідно з Писанням.  
 
І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця.  
 
І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царству не буде кінця.  
 
І в Духа Святого, Господа животворящого, що від Отця [і Сина] ісходить, що з Отцем і Сином 
рівнопокланяємий і рівнославимий, що говорив через пророків.  
 
В єдину, святу, соборну й апостольську церкву.  
 
Ісповідую одне хрещення на відпущення гріхів.  
 
Очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. 
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