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  1 . ОСОБИСТА ІНФОРМАЦІЯ  (прохання заповнювати друкованими буквами)

  Прізвище 

  Ім`я                                                                                                    

  По-батькові

  Дата народження:                                                       Місто:                                                                                  

  Адреса:                                                               

  Моб. тел.: + 38                                                                

                    + 38                                                                     E-mail:

  2. СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ  ТА МЕСЕНДЖЕРИ

  Акаунт в ФБ:                       ім`я: 

  ФБ месенджер:                       Viber:      номер тел.:    +38    

                                                       Telegram:                             номер тел.:    +38

  3 . СІМЕЙНЕ ПОЛОЖЕННЯ

  Одружений(а):                Діти (до 18 років):                      Кіл-сть:       

  Чи згоден Ваш чоловік/дружина на Ваше навчання у Біблійній Школі? 

  Чи планує Ваш чоловік/дружина поступати у БШ разом з Вами? 

 

  4. БАТЬКИ АБО БЛИЗЬКІ РОДИЧІ

  П.І.Б. 

                   (чоловік/дружина, батько, мати,                                    )

  Адреса: 

  Тел.:    +38

  Якщо Вам ще немає 18 років, чи згодні Ваші батьки на Ваше навчання у БШ?      

  

  5. БІБЛІЙНА ОСВІТА

  Чи навчались Ви раніше у Біблійній школі чи на Біблійних курсах: 

  Якщо так, то коли (дата) :                                     Назва БШ і місто:

  

  6. МІСЦЕ РОБОТИ

  Чи працюєте Ви в даний момент: 

  Якщо так, то ким: 

  Чи дозволяє Ваша робота відвідувати заняття в БШ:  

  Якщо ні, то напишіть у які дні та час Ви можете бути зайняті: 

місце 
для фото

місяць

місяць

місяць

рік

рік

вулиця/проспект/бульваріндекс

квартирабудинок

число

число

число

Номер студента:                                                        Всі документи отримані: 

Рішення про прийом:                           Дата:                                                    Підпис: 
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   7. ЗВЕРНЕННЯ ДО БОГА

   Ви виросли у християнській сім`ї:                      Коли Ви стали віруючим (рік): 

   Як це сталося: 

   Чи приймали Ви водне хрещення:                         Дата: 

   Чи хрестились Ви Святим Духом зі знанням говоріння іншими мовами:   

   Дата: 

   

   8. ЦЕРКОВНА ПРИНАЛЕЖНІСТЬ

   Частиною якої помісної церкви Ви є (назва, місто):         

  

   П.І.Б. старшого пастора: 

   Контакти церкви: 

   До якої деномінації відноситься Ваша церква:                                      (харизмати, п`ятидесятники, баптисти, інші)

   У Вас є служіння у Вашій помісній церкві:     

   Якщо так, то яке:                                                                                                           скільки років: 
   (пасторське служіння, місіонер, група євангелізації, соціальне служіння, робота з молоддю або з дітьми, група
   прославлення, група порядку, медіа служіння, інше.) 

   

   9. ІНШІ ПИТАННЯ

   Чи маєте Ви якісь фізичні хвороби або психічні проблеми, які можуть вплинути

   на Ваше навчання у БШ:  

   Чи маєте Ви зараз якісь шкідливі звички або залежності (куріння, алкоголь, наркотики):  

   Чи здійснювали Ви колись серйозні правопорушення:   

   Якщо Ви відповіли “ТАК” на будь-яке із вищезгаданих питань, то дайте короткий опис: 

   

  Всі свідчення, вказані мною у даній анкеті, є достовірними.
     

     

                  Дата                                                                      Підпис

Згода на використання персональних данних:
Цим документом я даю свою згоду «СХЦУ “СЛОВО ЖИТТЯ”» на використання та обробку моїх персональних данних 
вказаних мною у цій анкеті з ціллю розгляду моєї заяви для прийняття рішення про зарахування (відмові у зарахуванні) 
мене слухачем Біблійної школи,  повідомлення про прийняте рішення, направлення кореспонденції. 
Також даю свою згоду на передачу моїх персональних данних третьому обличчю виключно у  межах Закону України «Про 
захист персональних данних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI.

П.І.Б., підпис: 

Дата заповнення: 
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Шановний вступнику!
Дякуємо Вам за виражене бажання 

пройти річний курс навчання у Біблійній Школі «Слово Життя» 
Як християни ми призвані Богом укріпити нашу віру і рости у ній (Кол.2:7) 

тому ми вирімо , що Ваше посвячення Богу наступного року Вашого життя обов’язково 
принесе Вам свої плоди.

Ви отримали анкету та два бланки рекомендаційних листів. Одну рекомендацію повинен 
заповнити Ваш друг християнин, іншу — пастор або служитель, який знає Вас особисто. 
Всі рекомендації мають бути повернені Вам у закритих конвертах, і в такому ж вигляді 
Ви повинні будете передати їх адміністрації Біблійної Школи.

В А Ж Л И В О ! ! !
 

– ЗАПОВНІТЬ АНКЕТУ ПОВНІСТЮ 
(всі пункти анкети обов’язкові для заповнення);

– У АНКЕТІ ОБОВ’ЯЗКОВО МАЄ БУТИ ВАШЕ ФОТО 
(анкета без фото до розгляду не приймається);

– СЛІД ПЕРЕДАТИ У АДМІНІСТРАЦІЮ БІБЛІЙНОЇ ШКОЛИ 
ВЕСЬ НЕОБХІДНИЙ КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТІВ 

(анкета з фото та дві рекомендації).

Також у Вас є можливість заповнити анкету онлайн на сайті: wolukr.org. В цьому випадку  
Ви зможете завантажити Ваше фото в электронному форматі. В электронному вигляді 
можуть бути заповнені й рекомендації. Передайте нам электронні адреси Вашого друга та 
служителя, і ми вишлемо бланки рекомендацій. (bs.wolukr@gmail.com — електронна пошта 
адмінистрації Біблійної школи).

Ваша заява про вступ буде розглянута адміністрацієї Біблійної Школи після отримання 
повного комплекту документів від Вас.  Як тільки рішення про зарахування буде прийнято 
Ви отримаєте відповідне повідомлення. В деяких випадках може знадобитися додаткова 
співбесіда з деканом Біблійної школи.

Обираючи вечірню форму навчання у Біблійній школі, 
ми мали ціль зробити процес навчання максимально доступним,

однак ми розуміємо, що все одно це потребує від Вас як від студента 
належного посвячення наступного року. Тому ми закликаємо Вас поставитись 

до очікуваного Вами процесу навчання з усією серйозністю.
За можливістю відкладіть звичні Вам справи на час навчання.  

Нехай Бог благословить Вас!!!

КРАЙНІЙ СТРОК ПОДАЧІ ЗАЯВ — 19 ВЕРЕСНЯ 2018р.

Вашу заяву про вступ буде розглянуто як тільки в адміністрацію Біблійної школи 
надійдуть Ваші рекомендації. Як тільки рішення про Ваше зарахування буде прийнято
Ви отримаєте відповідне повідомлення. У деяких випадках може знадобиться додаткова
співбесіда з деканом Біблійної школи 

30 2019р

                        Обираючи форму навчання с п'ятниці на суботу,
        ми мали ціль зробити процес навчання максимально доступним,
     однак ми розуміємо, що все одно це потребує від Вас як від студента
належного посвячення наступного року. Тому ми закликаємо Вас поставитись
              до очікуваного Вами процесу навчання з усією серйозністю.
           За можливістю відкладіть звичні Вам справи на час навчання.
        Нехай Бог благословить Вас!!!форму навчання с п'ятниці на суботу


