УКРАЇНСЬКА ЄВАНГЕЛЬСЬКА ТЕОЛОГІЧНА СЕМІНАРІЯ

Ukrainian Evangelical Theological Seminary
БАКАЛАВРАТ

АНКЕТА АБІТУРІЄНТА
(заповніть друкованими літерами)

(рік вступу)

П.І.Б. __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Дата народження

______________________________ Стать



чол.  жін.

Місце для
фотографії
3,5х4,5

Національність ___________________________ Громадянство _____________________
Паспорт: серія ________________________ номер ________________________________
Ідентифікаційний код

________________________________________________________

Прошу зарахувати мене на заочне відділення освітньої програми:

 Основи душепіклування та психологічного консультування (1 рік, сертифікат)
 Психологічне консультування та психокорекційна робота з дітьми та підлітками (2 роки,
сертифікат)
 Терапія психотравми (1,5 роки, сертифікат)
 Теологія та християнське служіння (3 роки, диплом євангеліста)
 Теологія та християнське служіння (спеціальність «Богослов’я», 4-7 років)
 Месіанська теологія та місіологія (спеціальність «Богослов’я», 4-7 років)
 Практична психологія (спеціальність «Практична психологія», 4-7 років)
Вкажіть причину Вашого вступу до УЄТС ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
_

АДРЕСА

Адреса реєстрації: вул. __________________________________________________ буд.___________ кв._____________
___
населений
пункт ___________________________________ район ______________________________________________
область ______________________________________ країна _________________________ індекс ___________________
тел. ____________________________________ моб. тел._____________________________________________________
ел. пошта_____________________________________________________________________________________________
Facebook ______________________________________ Vkontakte _____________________________________________
Адреса фактичного проживання (якщо відрізняється): вул._________________________ буд. _______ кв. _______
населений пункт _______________________________________ район ___________________________________________
область ______________________________________ країна _________________________індекс ___________________
У разі крайньої необхідності зв’язатися з: П.І.Б. _________________________________________________________
_____________________________________________________________телефон__________________________________
ЦЕРКВА

Рік покаяння ________________
Член церкви  Так
 Ні

Рік прийняття водного хрещення ___________________
Відвідуєте церкву  Регулярно  Іноді  Рідко

Назва та адреса церкви __________________________________________________________________________________
П.І.Б. пастора __________________________________________________________________________________________
Контактна інформація церкви: тел. _____________________________________ факс________________________________
ел. пошта ______________________________________________________________________________________________
До якого християнського об’єднання, союзу, собору тощо належить Ваша церква (вкажіть повну назву)? ______________
_______________________________________________________________________________________________________
Заповнений пакет документів слід подати до Приймальної комісії УЄТС разом із двома фотокартками формату 3,5x4,5, медичною довідкою (форма 086\у), копією паспорта,
оригіналом документа про освіту або його завіреною копією. Рішення про зарахування абітурієнта буде прийняте тільки за наявності всіх вказаних документів.
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СЛУЖІННЯ

Яким служінням займаєтесь у церкві на даний час?
 Пастор церкви
 Жіноче служіння
 Диякон церкви
 Молодіжне служіння
 Музичне служіння
 Дитяче служіння

 Адміністратив/ соціальне служіння
 Лідер домашньої групи
 Інше _________________________________________

СІМЕЙНИЙ СТАН

Сімейний стан  неодружений/ незаміжня  одружений/ заміжня  розлучений(-а)  живемо окремо  вдівець/вдова
П.І.Б. чоловіка/ дружини _________________________________________________________________________________
Віруючий(-а):  Так  Ні

Професія _____________________________________________________________________

Діти Скільки у Вас дітей? ________________________________________________________________________________
Батьки  Виріс у повній сім’ї  Виріс у неповній сім’ї  Батьки розлучені  Сирота  Напівсирота
П.І.Б. батька ___________________________________________________________________________________________
П.І.Б. матері ___________________________________________________________________________________________
Мати віруюча  Так

 Ні

Батько віруючий  Так

 Ні

Адреса батьків/ опікунів: _________________________________________________________________________________
ОСВІТА

 Музична  Неповна середня  Повна середня  Серед. спеціальна  Бакалавр  Магістр  Інша категорія
Назва навчального закладу та рік випуску __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Які біблійну освіту Ви маєте (біблійні курси, біблійна церковна школа, сертифікатна програма, бакалавр) Ви закінчили і
де?____________________________________________________________________________________________________
РОБОТА

Опишіть досвід роботи за останні 2-3 роки (вкажіть організацію, посаду та період роботи) _________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Ким працюєте на даний час? _____________________________________________________________________________
Адреса місця роботи ____________________________________________________________________________________
ЖИТЛО

Чи потребуєте Ви проживання в гуртожитку УЄТС під час навчання?  Так  Ні
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ – не впливає на ухвалення рішення про зарахування до УЄТС

Чи була у Вас раніше будь-яка залежність (алко-; нарко-; ігро- та інші)?
Чи були Ви раніше судимі?

 Так  Ні _____________________________

 Так  Ні ___________________________________________________________________

Чи належали Ви раніше до іншої релігії або нетрадиційної/радикальної релігійної организації?  Так  Ні
________________________________________
ЗВІДКИ ВИ ДІЗНАЛИСЯ ПРО УЄТС?







Презентація представника УЄТС
 Пастор церкви (П.І.Б.)______________________________________________
Рекламний буклет
 Випускник УЄТС (П.І.Б.)_____________________________________________
Інтернет
 Друзі (П.І.Б.)______________________________________________________
Конференція
 Член церкви (П.І.Б.)________________________________________________
Інше _____________________________________________________________________________________________

УГОДА
Я ознайомився (-лась) з правами і обов'язками студента та з нормами поведінки в УЄТС
(www.uets.net > «Студенту» > «Права та обов’язки студента» > Книга студента: http://uets.net/files/book-so.pdf),
і приймаю їх як обов'язкові на період навчання в Семінарії, усвідомлюючи, що їх порушення
може спричинити адміністративні санкції аж до відрахування.
Я, ___________________________, даю згоду на обробку моїй персональних даних, зазначених в цій Анкеті абітурієнта
Дата ____________________ Підпис ___________________________
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УКРАЇНСЬКА ЄВАНГЕЛЬСЬКА ТЕОЛОГІЧНА СЕМІНАРІЯ

Ukrainian Evangelical Theological Seminary
БАКАЛАВРАТ

АВТОБІОГРАФІЯ АБІТУРІЄНТА
(заповніть друкованими літерами)

Дайте відповідь, будь ласка, на нижчеперелічені питання.


Короткий опис Вашого навернення до Бога: життя до покаяння, покаяння і як воно вплинуло
на Ваше подальше життя.



Основні події, які вплинули на Ваше формування як християнина.



Мотиви вступу до УЄТС.

БУДЬ ЛАСКА, ПОСТАРАЙТЕСЯ ВКЛАСТИСЯ В 500 СЛІВ.
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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УКРАЇНСЬКА ЄВАНГЕЛЬСЬКА ТЕОЛОГІЧНА СЕМІНАРІЯ

Ukrainian Evangelical Theological Seminary
БАКАЛАВРАТ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СЛУЖІННЯ
(заповніть друкованими літерами)
Дайте відповідь, будь ласка, на нижчеперелічені питання.


До якого служіння Ви відчуваєте покликання?



В яких церковних служіннях Ви брали участь?



В яких церковних служіннях Ви задіяні на даний час?



Вкажіть кількість членів церкви, до якої Ви належите;
-кількість членів команди, в якій Ви служите;
-кількість осіб, на яких Ви безпосередньо впливаєте (членів домашньої групи,
дитячого служіння тощо).



Яким чином Ви бажаєте застосувати знання, отримані в УЄТС?

БУДЬ ЛАСКА, ПОСТАРАЙТЕСЯ ВКЛАСТИСЯ В 500 СЛІВ.
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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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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ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ
1.

Анкета абітурієнта – заповнює абітурієнт особисто.

2.

Автобіографія – заповнює абітурієнт особисто.

3.

Інформація про служіння – заповнює абітурієнт особисто.

4.

Рекомендація пастора заповнює пастор (якщо пастор доводиться абітурієнтові близьким
родичем, рекомендацію має заповнити помічник пастора). Задля конфіденційності просимо цей
документ надати в окремому запечатаному конверті.

5.

Медична довідка – форма 086/у.

6.

Фотографії – Ваше недавнє фото розміром 3,5x4,5:
 2 шт. – для громадян України;

7.

Копії атестата чи диплома та додатку до атестата чи диплома (оригінали вказаних
документів пред’являються під час співбесіди).

8.

Копія паспорта (оригінал вказаного документа пред’являється під час співбесіди).

9.

Копія першої сторінки закордонного паспорта (за наявності такого)1.

Для додаткової інформації:
0(44) 401-83-70
0(44) 401-82-41
0-800-508-812
Електронна пошта: admission@uets.net; registrar@uets.net
Веб-сайт: www.uets.net
Поштова адреса:
Українська євангельська теологічна семінарія
Приймальна комісія
вул. Квітки Цісик (Гамарника), 57, м. Київ, 04075

1

Потрібна для оформлення диплому бакалавра європейського зразка
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