ПРОГРАМА РОЗВИТКУ МОЛОДИХ ЛІДЕРІВ
Мережа Регіональних
Біблійних Коледжів

Українська Баптистська
Теологічна Семінарія

ПАСТОРСЬКА РЕКОМЕНДАЦІЯ ДЛЯ АБІТУРІЄНТА
Уважно та розбірливо заповніть анкету, де необхідно – поставте х.

АБІТУРІЄНТУ
Заповніть верхню частину форми та дайте її разом з конвертом тому, хто буде
заповнювати дану рекомендацію. Він не повинен мати родинних зв’язків з Вами.
Рекомендація заповнюється пастором церкви, в якій Ви є членом.
Дана інформація є конфіденційною.
Призвіще абітурієнта

Ім’я

По-батькові
Адреса фактичного місця проживання

Номер телефону

e-mail

ПАСТОРУ
Вищеназваний абітурієнт подає документи для навчання на Програмі розвитку
молодих лідерів і просить Вас надати рекомендацію. У зв'язку з біблійною
основою духовної освіти і підготовкою майбутніх служителів церкви керівництво
програми надає велике значення характеристиці-рекомендації церкви в особі
пастора або іншого керівника. Тому просимо Вас з усією відповідальністю підійти до
заповнення даної рекомендації, щоб у всьому була виявлена слава Божа.
Дякуємо за допомогу.
З якого року абітурієнт є членом Вашої помісної церкви?
Коментарі
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Як довго Ви знайомі з абітурієнтом?
Як добре Ви знаєте абітурієнта?
дуже добре

добре

не дуже добре

На вашу думку, чи є у абітурієнта особисте посвячення Ісусу Христу, і як він його
проявляє в житті?

Які сильні сторони абітурієнта Ви могли б назвати?

В яких сферах, на вашу думку, йому необхідний розвиток?

Наскільки він є залучений у житті церкви? Яким служінням і як довго займається?

Чи готовий брати на себе відповідальність в служінні, чи проявляє ініціативу?

На вашу думку, чи проявляє абітурієнт які-небудь виняткові здібності або таланти?
Будь ласка, опишіть

Чи є у нього які-небудь якості (звички), які не відповідають біблійним принципам?

Як до абітурієнта відносяться його/її друзі та церква?

Які взаємостосунки в абітурієнта з керівництвом церкви?
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Будь ласка, оцініть абітурієнта в наступних сферах (поставте Х)

№

Риси характеру абітурієнта

1

Повага до старших, до керівництва

2

Чесність і відкритість

3

Доброзичливість

4

Вразливість

5

Відповідальність у служінні

6

Бажання чинити все по-своєму

7

Доводить розпочату справу до кінця

8

Поважає думки інших

9

Негативно реагує на зауваження

100%

10

Здібність навчати інших

11

Здібність вести за собою інших

12

Охайність

13

Рівень загальних знань

14

Зрілість в розпорядженні фінансами

15

Мудрість в управлінні сім'єю

16

Здатність набувати друзів

17

Емоційна стабільність

75%

50%

25%

?

Які особливі обставини можуть позитивно або негативно вплинути на навчання та
служіння абітурієнта?

Що ви очікуєте від абітурієнта під час навчання та після закінчення програми?
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Ваша рекомендація для приймальної комісії:
рекомендую

не рекомендую

рекомендую з умовою

Чому ми повинні прийняти/не прийняти на навчання даного абітурієнта?

Назва церкви
Адреса
Номер телефону

e-mail

Ваше П.І.Б.
Посада/служіння
Адреса
Номер телефону

e-mail

Ви б хотіли отримати більше інформації про УБТС?
так

ні

Чи погоджуєтеся Ви один раз в році провести спеціальну зустріч зі студентом для
обговорення його служіння в помісній церкві в контексті семінарського навчання?
так

Дата

ні

Підпис

М. П.

Будь ласка,
1) вклавши інформацію у конверт, запечатайте його;
2) поставте свій підпис на зворотному боці;

3) віддайте запечатаний конверт абітурієнтові, щоб він здав його разом з анкетою.
Дякуємо Вам за витрачений час і заповнену рекомендацію
Хай Господь Вас благословить у Вашій праці!
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