УКРАЇНСЬКА ЄВАНГЕЛЬСЬКА ТЕОЛОГІЧНА СЕМІНАРІЯ

Ukrainian Evangelical Theological Seminary
БАКАЛАВРАТ

РЕКОМЕНДАЦІЯ ПАСТОРА
(заповніть друкованими літерами)

Ваші П.І.Б.__________________________________________________________________________________
П.І.Б. абітурієнта _____________________________________________________________________________
Інформація для абітурієнта. Цю рекомендацію має заповнити пастор Вашої церкви. У разі, якщо пастор доводиться
Вам близьким родичем, рекомендацію має заповнити помічник пастора.
Інформація для пастора. Цю рекомендацію буде використано під час розгляду кандидатури абітурієнта як
потенційного студента УЄТС. Ми вдячні Вам за об’єктивну характеристику. Задля конфіденційності, будь ласка, надайте
цей документ в окремому запечатаному конверті.
1. Як довго Ви знайомі з кандидатом? _______________________________
2. Як добре Ви його знаєте?

 Дуже близько
 Досить добре, багато особистих контактів
 Поверхнево, кілька особистих контактів
 На ім’я/ вигляд
3. Як Ви вважаєте, чи присвятив кандидат своє життя Ісусові особисто?

 Так

 Ні

 Не знаю

4. Як кандидат бере участь в житті церкви?

 З ентузіазмом, глибоко залучений
 Співпрацює, завжди бажає допомогти
 Іноді бере участь, хоча церковні збори відвідує регулярно
 Відвідує церковні збори нерегулярно, не цікавиться життям церкви
5. В якому християнському служінні кандидат бере участь регулярно?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
6. Які сильні сторони кандидата?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
7. Які слабкі сторони кандидата?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
8. Які особливі здібності є в кандидата?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
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9. Оцініть якості кандидата. Якщо Ви не впевнені або знаєте кандидата в якій-небудь якості недостатньо,
відмітьте "важко сказати".

дуже
вище за середній нижче за
виражена середній рівень середній

дуже
слабко

зовсім
немає

важко
сказати

Християнська посвяченість















Негативна реакція на зауваження















Емоційна стабільність















Вічливість



































































































Керованість, повага до керівництва















Схильність до пустих розмов і пліткарства





























Бажання допомогти















Щирість і чесність















Повага до чужої думки















Замкнутість















Кмітливість















Вміння мислити логічно















Здатність і бажання вчитися















Рівень загальних знань















Бажання змінюватися















Мовлення: зв'язність і виразність















Охайність















Готовність виконати будь-яке, навіть
незначне, доручення
Прагнення доводити будь-яку справу до
логічного завершення
Самостійність, уміння розв’язувати побутові
проблеми
Здатність прийняти правильне рішення в
складній ситуації
Терпимість до недоліків оточення
Лідерський потенціал: здатність запалити
людей і повести за собою

Прагнення у всьому чинити по-своєму, не
зважаючи на інших

10. Чи є в кандидата риси вдачі, що ускладнюють спілкування з людьми?  Так  Ні
Поясніть
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
11. Будь ласка, вкажіть сімейні обставини, які можуть вплинути на навчання кандидата в УЄТС.
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
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12. Інші коментарі, які характеризують кандидата.
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
13. Яких змін Ви чекаєте від кандидата після закінчення УЄТС?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
14. Як і де Ви плануєте задіяти кандидата після закінчення УЄТС?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

ВАША РЕКОМЕНДАЦІЯ
 ПРОШУ ПРИЙНЯТИ ЯК ПОТЕНЦІЙНОГО СЛУЖИТЕЛЯ НАШОЇ ЦЕРКВИ/ СЛУЖІННЯ
 РЕКОМЕНДУЮ ПРИЙНЯТИ, АЛЕ ПЛАНІВ НА КАНДИДАТА НЕ МАЮ
 НЕ РУЧАЮСЯ
 НЕ РЕКОМЕНДУЮ
Назва церкви ____________________________________________________________________________________
Назва союзу/об’єднання/собору ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Адреса церкви ___________________________________________________________________________________
Телефон ___________________________________________ Факс ________________________________________
Ел. пошта _______________________________________________________________________________________

Дата ______________________

Підпис ______________________
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