
Тема 5. Сотворення людини. Людина – вінець 
творіння 

 

Вправа 1 «Свобода і відповідальність»  

(до розділу 3 Свобода і відповідальність людини) 

Необхідні матеріали: аркуші А4, ручки для кожної групи. 

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

2) Попросіть розділити аркуш на дві колонки. 

3) Дайте завдання учасникам у першій колонці записати в чому виявляється 

свобода людини, у другій - гідність людини (10 хв).  

4) Попросіть спільно у групах проаналізувати, як взаємопов’язані ці дві колонки 

(свобода та відповідальність) (2-3 хв). 

5) Представлення напрацювань та обговорення. 

Запитання до учасників: 

- Чому робити те, що хочу, це не завжди означає «свобода»? 

- Коли людина втрачає свободу? 

- Яку людину називаємо «безвідповідальною»? 

 

 

Адаптація для Zoom-зустрічі вправи «Свобода і відповідальність» 

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

«кімнати» (попередньо обравши для кожної представника «капітана»). 

2) Представники груп вмикають демонстрацію екрану, де відкритий документ 

Word. 

3) Документ має містити дві колонки: у першій колонці необхідно записати в 

чому виявляється свобода людини, у другій гідність людини (10 хв). 

4) Попросіть спільно у групах проаналізувати, як взаємопов’язані ці дві колонки 

(свобода та відповідальність) (2-3 хв).  

5) Поверніть учасників у загальну конференцію та спільно обговоріть 

результати. 

Запитання до учасників: 

- Чому робити те що хочу, це не завжди означає «свобода»? 

- Коли людина втрачає свободу? 

- Яку людину називаємо «безвідповідальною»? 

 

 

Вправа 2 «Бог - Творець» 

Необхідні матеріали: Святе Письмо, аркуші А4 та ручки для кожної групи. 

1) Сформуйте 2 групи учасників та роздайте необхідні матеріали. 

2) Дайте завдання прочитати спільно у групах Буття 1 та Пс. 8. 

3) Попросіть поміркувати та визначити: І група - що для людини (для нас) 

означає, що Бог є нашим Творцем? (тезами); ІІ група – що для людини (для нас) означає 

бути господарем? (тезами) (10 хв). 

4) Представлення напрацювань та обговорення. 



Запитання до учасників: 

- В чому полягає відповідальність/свобода людини у записаних вами 

тезах? 

 

 

Адаптація для Zoom-зустрічі вправи «Бог - Творець» 

Необхідні матеріали: Святе Письмо у кожного учасника. 

1) У додатку Zoom сформуйте 2 групи учасників, визначивши їх в окремі 

«кімнати». 

2) Дайте завдання прочитати спільно у групах Буття 1 та Пс. 8. 

3) Попросіть поміркувати та визначити: І група - що для людини (для нас) 

означає, що Бог є нашим Творцем? (тезами); ІІ група – що для людини (для нас) означає 

«бути господарем?» (тезами). Представник кожної групи може записувати пропозиції 

учасників у своєму текстовому документі Word, увімкнувши демонстрацію екрану (10 

хв). 

4) Поверніть учасників у загальну конференцію та спільно обговоріть 

результати із демонстрацією екранів кожної групи. 

Запитання до учасників: 

- В чому полягає відповідальність/свобода людини у записаних вами 

тезах? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


