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П.І.Б._________________________________________________________           

Адреса: _______________________________________________________ 

______________________________________________________________  

Мобільний телефон ____________________________________________  

Email _________________________________________________________ 

Дата народження: ______________________                       Сімейний стан: 

Дата хрещення:________________________                        у шлюбі   неодружений/незаміжня  

 

Служіння, яке Ви звершуєте зараз чи в якому приймали участь у минулому: 

 пастор                                        благовісник                     диякон                   проповідник  

 вчитель недільної школи         керівник молоді  

 літературне служіння               музикальне служіння 

 лідер малої групи                      інше служіння ____________________________________________ 

 

Ваше покликання:  

Я вірю, що Бог покликав мене до наступного служіння:_______________________________________ 

 

Якщо Ви раніше навчалися в ІЦС, вкажіть курс, який пройшли:  

 Духовне формування                                             Особистий євангелізм  

 Принципи і методи вивчення Біблії                     Основні доктрини Біблії  

 Огляд Старого Завіту                                             Огляд Нового Завіту    

    

Курси, пройдені в інших богословських навчальних закладах:                                  

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________  

 

Свідоцтво абітурієнта 

Я присвятив своє життя продовженню справи Христа і збудуванню Його Тіла, церкви. Я в мирі зі 

своєю помісною церквою і бажаю здобути освіту, щоб принести ще більше користі в Божій справі.  

Я заявляю про своє бажання освоїти програму, усвідомлюючи, що для цього буде потрібно докласти 

максимум зусиль, щоб отримати необхідні знання, виконати всі письмові та практичні проекти та 

успішно завершити навчання. 

 

Дата: __________________________                Підпис абітурієнта: ____________________________  

 

Рекомендація пастора 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Дата:___________________________                Підпис: _______________________________________ 



Напишіть коротку біографію (Ваш шлях до Бога) 
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Пам’ятка абітурієнту 

 

Вимоги абітурієнту 

 

1. Ви вірите в Ісуса Христа, прийняли водне хрещення, належите до помісної церкви і перебуваєте з 

нею в мирі. 

2. Ви вже залучені в церковне служіння або будете залучені протягом чотирьох місяців після першої 

сесії. 

3. Ви згідні з віросповіданням інституту. 

4. Ви маєте повну загальну середню освіту. 

 

Програма молодшого бакалавра 

 

Для вступу надішліть: 

1.  заповнену анкету абітурієнта, 

2.  копію документа про повну загальну середню або вищу освіту, 

3.  дві фотокартки розміром 3 см х 4 см, 

4.  рекомендацію пастора або відповідального за служіння в помісній церкві, членом якої ви є. 

5.  оціночну відомість від інших біблійних навчальних закладів (при наявності) 

 

Умови проживання 

 

Під час навчання іногородні студенти проживають в облаштованих кімнатах гуртожитку Київської 

богословської семінарії. Всі студенти під час сесій забезпечуються 3-х разовим харчуванням. Також   

студентам доступні: їдальня, вітальня, бібліотека, навчальні аудиторії. 

 

 


