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ПРИВІТАННЯ

Ми раді, що Ви навчаєтеся в УБТС. Щоб
допомогти Вам у вирішенні академічних
проблем, ми створили цей документ і
сподіваємося, що він допоможе Вам
знайти відповіді на більшість Ваших запитань. Якщо у Вас виникнуть додаткові
запитання, Ви завжди можете написати
нам на електронну пошту:

academoﬃceubts@gmail.com

Силкуйся поставити себе перед Богом
гідним, працівником бездоганним, що
вірно навчає науки правди.
(2 Тимофію 2:15)

ПЛАН НАВЧАННЯ
Що ми маємо виконати, щоб успішно
закінчити семінарію?

1-й рік:

2-й рік:

Любов до Бога (Біблійність)

Любов до Божого Слова

Духовне Формування

Огляд Старого Заповіту

Теми: БМВ, Навички, Організаційне
Лідерство, ДОВ, Духовні Дисципліни,
Як люди змінюються.

Божа місія, спасіння і слава в СЗ.

(Біблійність та Місійність)

Огляд Нового Заповіту

Богослів'я 1

Божа місія, спасіння і слава в НЗ.

Місійний Бог, який промовляє через
творіння, Його слово і Його народ –
Церква.

Біблійне богослов'я

Герменевтика
Як ми тлумачимо Боже місійне Слово
(Писання), щоб бути відповідальними
у правильному навчанні істини. Ми не
просто слідуємо за правилами герменевтики, а тлумачимо Слово так, щоб
любити Бога і Його світ.

Гомілетика
Як ми проповідуємо місійне Слово,
щоб вести людей до поклоніння і
свідчення?
Коментарі: Якщо ми хочемо, щоб студенти могли
практикувати та розвивати ці навички протягом
чотирьох років, тоді нам потрібно спочатку дати
їм основи, від яких ми могли би відштовхуватись.

Божа місія і слава у Його Слові
Як все Писання і теми в ньому
гарномійно поєднуються між
собою.

Римлян
СЗ і НЗ та Біблійне богослов'я в
одній книзі.
Коментарі: Завдання після курсу можуть включати в
себе: підготувати рукопис проповіді, підготувати матеріал для навчання (проповіді), охарактеризувати
певну особу в Біблії з точки зору лідерства (лідерство),
узагальнити основні принципи курсу та навчити їх когось
іншого (учнівство).

3-й рік:

4-й рік:

Любов до Божого світу

Любов до Божої Церкви

(Місіонерське життя)

(Церковне лідерство та підзвітність)

Богослов'я 2

Гомілетика 2 / Публічні виступи
чи спілкування

Христос, Людина, Спасіння
Потреба в Христі.

Богослов'я 3
Місіологія та євангелізація

Еклезіологія та есхатологія

Привести до Христа.

Організаційне лідерство

Учнівство / Малі групи
Допомогти зростати в Христі.

Душеопікунство
Допомогти жити з Христом.

Лідерство та навчання в
церкві
Дипломний курс
Однорічний план / стратегія особистого зростання
та зростання церковного служіння
Підсумок чотирьох років та тем
Провести конференцію в році, щоб випускники могли
оцінити здобуті знання

ПЛАН ЗАВЕРШЕННЯ СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА

ОСІНЬ

ОСІНЬ

Духовне Формування

Старий Заповіт

Спеціалізація

Новий Заповіт

Богослів'я 1

Спеціалізація

ВЕСНА
Герменевтика
Спеціалізація
Гомілетика
ОСІНЬ І ВЕСНА
Менторство I
Онлайн-курс I

ОСІНЬ

ВЕСНА
Біблійне богослов'я
Римлян
ОСІНЬ І ВЕСНА
Менторство IІ
Онлайн-курс IІ

ОСІНЬ

Богослов’я 2

Гомілетика 2 / Публічні

Спеціалізація

Спеціалізація

Душеопікунство

Організаційне
лідерство

виступи чи спілкування

ВЕСНА
Учнівство/ Малі групи
Місіологія та
євангелізація
ОСІНЬ І ВЕСНА

ВЕСНА
Богослів'я 3
Еклезіологія та есхатологія

Лідерство та навчання
в церкві
ОСІНЬ І ВЕСНА

Менторство IІІ

Менторство IV

Онлайн-курс ІІI

Онлайн-курс IV

Всього: 32 курси (3 кредити за кожен) = 96 кредитів

ПЛАН ЗАВЕРШЕННЯ СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА ДЛЯ МУЗИКАНТІВ

Духовне Формування

Біблійне богослов'я

Гомілетика

Старий Заповіт

Спеціалізація

Новий Заповіт

Герменевтика

Спеціалізація

Спеціалізація

Спеціалізація

Богослів'я 1

Римлян

Менторство 1

Менторство 2

Онлайн курс 1

Онлайн курс 2

Богослов’я 2

Гомілетика 2 / Публічні

Душеопікунство

Організаційне
лідерство

Учнівство/ Малі групи

Богослов'я 3

виступи чи спілкування

Спеціалізація

Еклезіологія та есхатологія

Спеціалізація
Спеціалізація
Місіологія та
євангелизм
Менторство III
Онлайн курс III

Лідерство та навчання
в церкві
Менторство IV
Онлайн курс IV

МІЖНАРОДНА МІСІЯ
План навчання для отримання диплому про спеціалізацію

ОСІНЬ

ОСІНЬ

Духовне Формування

Старий Заповіт

Спеціалізація

Спеціалізація

Богослів'я 1

Римлян

ВЕСНА
Герменевтика

ВЕСНА
Біблійне богослов'я

Спеціалізація

Новий Заповіт

Спеціалізація
ОСІНЬ І ВЕСНА

Спеціалізація
ОСІНЬ І ВЕСНА

Менторство I

Менторство IІ

Онлайн-курс I

Онлайн-курс IІ
Диплом про спеціалізацію
Всього: 16 курсів (3 кредити за кожен) = 48 кредитів

ОСІНЬ
Душеопікунство

ОСІНЬ
Гомілетика 2/ Публічні
виступи чи спілкування

Спеціалізація
Організаційне лідерство
Душеопікунство
ВЕСНА

ВЕСНА
Богослов'я 2

Богослів'я 3

Місіологія та
євангелизм

Спеціалізація

Учнівство/ Малі групи
ОСІНЬ І ВЕСНА
Менторство IІІ
Онлайн-курс ІІI

Еклезіологія та есхатологія

Лідерство та навчання
в церкві
ОСІНЬ І ВЕСНА
Менторство IV
Онлайн-курс IV
Диплом бакалавра
Всього: 32 курси (3 кредити за кожен) = 96 кредитів

Бакалавр церковного служіння | для жінок
План навчання для отримання диплому про спеціалізацію

ОСІНЬ

ОСІНЬ

Духовне Формування

Старий Заповіт

Спеціалізація

Спеціалізація

Богослів'я 1

Новий Заповіт

ВЕСНА
Герменевтика

ВЕСНА
Біблійне богослов'я

Спеціалізація

Римлян

Спеціалізація

Спеціалізація

ОСІНЬ І ВЕСНА

ОСІНЬ І ВЕСНА

Менторство I

Менторство IІ

Онлайн-курс I

Онлайн-курс IІ
Диплом про спеціалізацію
Всього: 16 курсів (3 кредити за кожен) = 48 кредитів

ОСІНЬ

ОСІНЬ

Учнівство/ Малі групи

Новий Заповіт 2

Спеціалізація

Спеціалізація

Душеопікунство

До Римлян

ВЕСНА
Богослов'я 2

ВЕСНА
Богослов'я 3

Спеціалізація
Місіологія та
євангелизм
ОСІНЬ І ВЕСНА
Менторство IІІ
Онлайн-курс ІІI

Еклезіологія та есхатологія

Спеціалізація
Лідерство та навчання
в церкві
ОСІНЬ І ВЕСНА
Менторство IV
Онлайн-курс IV
Диплом бакалавра
Всього: 32 курси (3 кредити за кожен) = 96 кредитів

ЗАПИТАННЯ

Де я можу знайти розклад (календар) сесій?
Розклад сесій кожен студент може переглянути на нашому
сайті
ubts.org.ua.
Посилання на календар з розкладом завжди знаходиться на
головній сторінці.

Реєстрація. Як я можу зареєструватися на сесію?
Кожен студент має попередньо зареєструватися на сесію.
Для цього потрібно зробити наступне:
Зареєструватися в онлайн школі Мудл: перейти за посиланням
online.ubts.org.ua, ввести свої логін та пароль (кожен студент має
свій логін та пароль, які були надіслані електронною поштою),
увійти в систему та обрати потрібну категорію і курс. Наприклад,
якщо це загальна сесія, оберіть «Загальні курси», із загального
переліку знайдіть курс, який ви будете проходити наступним,
увійдіть до нього, та натисніть кнопку «Зареєструватися».
Завчасно попередити старосту вашої групи про вашу присутність/відсутність на сесії та про день вашого приїзду та від’їзду.
Староста передає дані про кількість студентів в адміністративний
офіс УБТС.
Якщо ви не зареєструєтеся на сесію, семінарія не може гарантувати вам місце для нічлігу.

Завдання до сесії. Як проходять сесії?
Заздалегідь перед початком сесії на свою електронну адресу
студент отримує повідомлення про те, що він може зареєструватися на свій наступний курс в онлайн школі (мудлі). Після
реєстрації студент, зайшовши на курс в онлайн школі може
побачити, які завдання йому потрібно робити та в який час.
Кожний курс складається з трьох основних частин:
- завдання перед сесією - 250-400 сторінок опрацьованої
літератури;
- відвідування лекцій та виконання всіх завдань під час лекцій;
- завдання після сесії - проект чи письмова робота (10-12 сторінок). Виконані завдання студент повинен вчасно завантажити
у відповідному розділі курсу в онлайн школі.

Мудл. Як знайти мої завдання до сесії?
Кожен курс в УБТС ми проводимо, використовуючи Мудл - платформу, потрапити на яку можна з сайту УБТС (ubts.org.ua),
натиснувши кнопку "ОНЛАЙН ШКОЛА" або зайшовши за посиланням: online.ubts.org.ua.
Студент УБТС отримує логін та пароль до онлайн школи.
Зайшовши під своїм логіном та паролем, студент повинен обрати
курс, який він повинен прослухати та зареєструватися на нього.
Після реєстрації студент отримує доступ до всього матеріалу
курсу.

Онлайн курси. Як мені зареєструватися та
отримати кредити за онлайн курси?
Щоб отримати ступінь бакалавра, вам потрібно пройти чотири
онлайн-курси, а щоб отримати диплом про базові знання – два
курси. Вам потрібно обрати один онлайн-курс на рік. Ви повинні
зареєструватися на курс у жовтні та завершити його до 31 серпня
наступного року. Ви можете проходити курс за власним темпом.

Ви маєте пройти наступні курси:
1-й рік – Культи та релігії
2-й рік – Історія баптизму
3-й рік – Історія Церкви
4-й рік – 1-е Послання до Солунян
Всі онлайн курси доступні через Мудл (online.ubts.org.ua).

Курс з менторства. Що це таке?
Курс з менторства (наставництва) розроблений, щоб допомогти
Вам пізнати Ваше покликання, розвинути Ваш потенціал і допомогти Вам ефективно вести служіння. Курс складається з двох
частин: читання визначеної книги та зустрічі з Вашим наставником принаймні три рази на рік. Під час зустрічей зі своїм наставником, Ви будете молитися і обговорювати Ваш документ про
особисту відповідальність.

Академічні стандарти. Які є правила, для того,
щоби залишитися успішним студентом?
Умовою успішного навчання є вчасне виконання студентом всіх
завдань кожного курсу.
Для отримання позитивної загальної оцінки з курсу студент повинен отримати позитивну оцінку з кожного кредиту, який складає
курс: (читання літератури; відвідування лекцій та виконання всіх
завдань під час лекцій; після сесійне письмове завдання).

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ
УБТС використовує стобальну систему для
оцінювання академічної успішності студентів.

Оцінка в балах

Оцінка

Оцінка по шкалі УТБС
Пояснення

90-100

ВІДМІННО

Відмінно
(відмінне виконання лише з
незначною кількістю помилок)

Дуже добре
(вище середнього рівня з
незначними помилками)

82-89

ДОБРЕ
75-81

Добре
(в загальному правильне
виконання з певною
кількістю помилок)

Задовільно
(не погано, але зі значною
кількістю недоліків)

67-74

ЗАДОВІЛЬНО
60-66

Достатньо
(виконання задовольняє
мінімальний рівень критерії)

35-59

Незадовільно
(з можливістю повторної
здачі курсу чи роботи)

НЕЗАДОВІЛЬНО
0-34

Незадовільно
(з обов'язковим
проходженням курсу!)

НЕВИКОНАНІ ЗАВДАННЯ

Якщо студент невчасно виконує або не виконує взагалі завдання курсу, він отримує незадовільну оцінку з курсу.
Для того, щоб курс вважався зарахованим студент повинен
отримати не менше, як 60 балів за курс.
Якщо письмова робота здана з запізненням на:
• 1 тиждень - оцінка за письмову роботу зменшується на 10%
• 2 тижні - оцінка за письмову роботу зменшується на 20%
• 3 тижні - оцінка за письмову роботу зменшується на 30%
• 4 і більше тижнів - курс рахується не зданим

Пропуск сесії. Що мені робити, якщо
я пропущу сесію?
Якщо студент пропускає сесію, він повинен повідомити про це
академічний
офіс,
написавши
на
електронну
адресу
academoﬃceubts@gmail.com
У відомості оцінювання пропущені сесії студента відмічаються як
"н".
Пропущена сесія повинна бути здана наступного разу, коли вона
буде проходити для інших груп. Для цього студент подає заявку
на проходження пропущеної сесії написавши на електронну
адресу академічного офісу не менше, ніж за 4 тижні до початку
сесії. Академічний офіс розглядає заявку та надає відповідь на
електронну адресу студента.

Чи можу я перевестися на іншу програму навчання?
Студент може подати заяву в академічний офіс про переведення
його на іншу програму до кінця першої сесії першого року
навчання, написавши про це на електронну адресу академічного
офісу з вказанням причини переведення.
Академічна рада дає відповідь про результати розгляду заяви
протягом одного місяця від дня отримання заяви.

Як я можу отримати додаткові кредити за навчання?
Якщо студенту необхідно добрати кредити, це можна зробити
декількома способами:
• Відвідати конференції, організатором яких є УБТС, та виконати всі необхідні завдання, з дотримання академічних вимог
(читання, написання письмової роботи).
• Зарахувати кредити за навчання в іншій семінарії, але не
бiльше 2-х за 4 роки навчання в УБТС;
• Прослухати додаткові онлайн курси.
• Прийняти участь в короткостроковій місіонерській поїздці та
виконати всі необхідні завдання, з дотримання академічних
вимог (читання, написання письмової роботи).
Який спосіб підійде саме вам, ви маєте узгодити з академічним
офісом УБТС.

РЕСУРСИ
Як я можу користуватися бібліотекою?

Загальні правила:
- Для кожного читача заводиться читацький формуляр;
- Читач не може мати більше п’яти отриманих у бібліотеці книг
одночасно;
- Читачі-студенти, які працюють над дипломним проектом,
можуть мати до 15 позичених у бібліотеці книг;
- Книги видаються на період між сесіями;
- Не дозволяється брати і виносити з бібліотеки книги без
відповідного запису в читацькому формулярі.
- Книги, узяті додому, забороняється передавати іншим
особам.

Обов’язки читача:
- Дбайливо поводитись з книгами, при отриманні книг – переглянути їх і при виявленні дефектів – повідомити бібліотекара.
- Не порушувати порядок розміщення книг на полицях. Читачі
здають книги безпосередньо бібліотекарю, або у спеціально
відведене для цього місце (вільна полиця біля столу бібліотекаря) ставити книги на полиці самостійно забороняється.
- Повертати книги не пізніше встановленого терміну.
- Забороняється: робити помітки в книгах, підкреслювати
окремі фрази, загинати кути сторінок.
- Якщо книги загублені або пошкоджені – повернути в бібліотеку таку саму книгу, або замінити її іншою, рівноцінною за
змістом і вартістю, попередньо узгодивши це з бібліотекарем.
За відсутності заміни, читач зобов’язаний відшкодувати
вартість втраченої книги у двократному розмірі.

Купівля книг на «Книжковому стенді УБТС»
• Студенти і викладачі можуть купувати книги, що лежать на
«Книжковому стенді», кожна книга має ціну, написану на
останній сторінці.
• Студент може просити бібліотекаря заздалегідь замовити
певну книгу для придбання (написавши листа не пізніше, як за
тиждень до прибуття на сесію jovannapeace@gmail.com).

Електронні книги
Щодо електронних книг, та PDF, то ми маємо доступ до електронної бібліотеки ЕААА, там мають право зареєструватися
викладачі та студенти УБТС.

З питань учбового процесу, успішності, довідок-викликів на
сесію звертайтеся до академічного офісу УБТС:

academoﬃceubts@gmail.com
З питань книжкових ресурсів, звертайтеся до бібліотекаря
Іванни Попудник:

jovannapeace@gmail.com
З технічних питань використання онлайн школи Мудл, звертайтеся до академічного офісу УБТС.

academoﬃceubts@gmail.com

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
До кого мені звертатися з додатковими
питаннями?

