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                                     АНКЕТА ДЛЯ ВСТУПУ НА ПРОГРАМУ 

 

                                                  БАКАЛАВР  БОГОСЛОВ’Я 
 

Вказівки для абітурієнтів ЄТУ: 

1. Заповніть, будь ласка, цю анкету розбірливим почерком.  

2. Зверніться до пастора вашої церкви або єпископа регіону з проханням 

заповнити відповідну анкету-рекомендацію 

Надішліть анкету для вступу та анкету-рекомендацію до Євангельського 

Теологічного Університету по e-mail: ETUstudentsbible@gmail.com 

Оригінал анкети та оригінал анкети-рекомендації разом із копіями 

документів для вступу необхідно подати до офісу*.  

*Список документів для вступу додається в кінці анкети 

 

Частина I – Біографічні дані абітурієнта: 

 
a) ПІБ: 

 

Прізвище Ім’я По-батькові 

 

б) Місце проживання (на цей момент): 

 

Країна ________________, Область __________________, Індекс _________, Місто _________________ 

 

Вул. ____________________________________________________________ буд. _______, кв. _________ 

 

в)   Телефони: міс. __________________моб. 1 ___________________моб. 2 ______________________ 
 

E-mail:    
 

г) Стать: Ч   Ж         

                 д)  Дата народження: __________________________________________________________________ 
 

ж) Сімейний стан: одруж/заміж ___________________ неодруж/незаміж _______________________     

                                  вдівець/вдова __________________ розлучений/розлучена ___________________ 

 

Якщо розлучений (-на), вкажіть, будь ласка, причину: ________________________________________
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     Частина II – Церковна/духовна інформація 

а) Чи хрещені ви у воді як народжений згори християнин?  

  Так   Ні 

 

б) Ви прийняли хрещення Духом Святим зі знаменням інших мов, як це описано в Дії.2:4? 

   Так   Ні 

 

в) Яку церкву Ви відвідуєте зараз? 

                        Назва церкви та міста  
 

                         Об'єднання, до якого входить ваша церква                     

                         Ім'я вашого пастора та його контактні дані: 
 

 

г) До якої деномінації належить ваша церква?  
 

 

Частина III – Інформація про освіту 
 

а) Вкажіть у хронологічному порядку всі навчальні заклади, включаючи заочні, де Ви 

навчалися 
 

Навчальний заклад Місто /країна Період 

навчання 

Ступінь/диплом Дата 

отримання 

диплома 

     

     

     

     

     

 

 

 

1) З ким ми можемо зв'язатися в екстреному випадку? 

Ім’я (ПІБ): _   

Адреса:  _  

Місто/село:    

Тел.       

2)  Хворієте/хворіли Ви на захворювання, які можуть позначитися на навчанні в університеті? 

Так ____ Ні ____   Якщо так, поясніть 

 

 

3) Чи є у вас якісь психічні або емоційні розлади, чи залежність від лікарських препаратів? Чи потрібно Вам для 

підтримки здоров'я приймати ліки? 

Так ____ Ні ____   Якщо так, то які: 



 

Частина V – Дані пастора, що заповнює анкету-рекомендацію: 

ПІБ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

Адреса: ________________________________________________________________ Місто/Село:  

____________________________________________________________________________________________________ 

Поштовий індекс:  Країна:   _____________________________________ 

Телефони: міс. ______________________________моб. 1 ___________________________________моб. 2  

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Частина VІ – Покаяння, покликання, досвід служіння. Інформаційні дані 

За правилами Євангельського Теологічного Університету, до ЄТУ приймаються люди, які є членами 

помісної євангельської церкви 

Будь ласка, надрукуйте або напишіть розбірливо Ваші відповіді до цього розділу на окремому 

аркуші паперу 

Запитання, що стосуються покаяння і покликання (На кожне запитання Ви можете відповісти 

докладно, але кожна відповідь не повинна займати більше однієї сторінки) 

1. Будь ласка, напишіть свою біографію, вказавши найважливіші факти зі свого життя. 

2. Докладно напишіть, як ви навернулися до Бога. 

3. Опишіть своє покликання до служіння. Будь ласка, напишіть детально про вид(-и) служіння, до якого(-

их), на Вашу думку, Вас покликав Бог.  

4. Будь ласка, викладіть на одному аркуші Ваші власні міркування про те, яким має бути правильне 

служіння. 

 

Питання, що стосуються служіння (Будь ласка, напишіть розбірливо Вашу відповідь на окремому 

аркуші паперу. Кожна відповідь має складатися з одного-двох параграфів) 

1. Яке служіння ви несли (несете) і в чому полягали ваші обов'язки? Будь ласка, вкажіть час та місце 

служіння. 

2. Чи маєте Ви досвід проповідування в церкві? 

3. На Вашу думку, у чому полягають Ваші сильні сторони у служінні та лідерстві? 

4. У якому служінні Ви бачите себе через 5 чи 10 років? 

5. Якими уявленнями чи перспективами на майбутнє Ви можете поділитись зі своїми однокурсниками 
 

 
Частина VIІ – Підпис 

Підписуючи цю анкету, Ви підтверджуєте, що всі відповіді у цій анкеті вірні та істинні, і що у разі 

вступу до Євангельського Теологічного Університету, Ви зобов'язуєтесь виконувати всі правила 

університету 
 

 

 

 
Підпис Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

До Анкети для вступу додається: 

1. Анкета-рекомендація пастора вашої церкви або єпископа регіону. 

2. Якісні фотокопії документів про попередню освіту (атестат, диплом, сертифікат) разом із додатками. На 

кожній сторінці копій  необхідно засвідчити відповідність копії оригіналу власним підписом та написом 

«згідно з оригіналом». 

3. Копії паспорта (1,2,3, 4, 10,11 сторінка). 

4. Підписаний договір між ЄТУ та абітурієнтом. 

5. 2 фотокартки 3х4 без кута. 
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