Всеукраїнський Союз Церков Християн Віри Євангельської П`ятидесятників

Місіонерська школа "Ковчег Спасіння"
Ідіть по цілому світові, та всьому
створінню Євангелію проповідуйте! Марка 16:15

Анкета
Весняний курс
Осінній курс

Tpивалість курсу: 4 місяці

Прізвище

Buмога: від 18 років

Ім’я

Країна

По-батькові

Місто

Мобільні/ий телефон/и

Дати: 11.02.18 – 10.06.18
26.08.18 – 23.12.18
Дата народження

Область / Штат
Домашній телефон

Мікрорайон, вулиця, бульвар № буд / кв

Електронна пошта

Сімейний стан:

Інтернет сторінка (якщо є)

Чи буде у Вас автомобіль на час перебування в школі?

Не заміжня / Не одружений

Заміжня / Одружений

Адреса проживання батьків, якщо Ви окремо від
батьків проживаєте:

Розведений (а)

ПІБ батька

Адреса церкви, телефон та ім’я, якщо є:

Так

Ні

Телефон батька

ПІБ матері

ПІБ пастора

Телефон пастора

Світська освіта

Загальна середня
Молодший спеціаліст

Професійно-технічна
Неповна вища
Бакалавр
Спеціаліст / Магістр

Телефон матері

Базова вища

Як Ви дізнались про Місіонерську школу "Ковчег Спасіння"

Повна вища

Чи є у Вас християнська
освіта?

Так

Ні

Навчаюсь

Якими мовами Ви вільно володієте?

Чи Ви коли-небудь приймали участь в місіонерській поїздці. Якшо так, то де і коли?

Чи були Ви коли-небудь заарештовані чи засудженні? Якщо так, будь-ласка,
коротко поясніть ситуацію. (на зворотній стор.)

Так

Чи знаходитеся Ви на випробувальному терміні або достроковому умовному
звільненні? Якщо так, будь-ласка, коротко поясніть ситуацію. (на зворотній стор.)

Ні

Так

Ні

Чи мали Ви тягу до наркотиків або до алкоголю в минулому? Якщо так, будь-ласка, коротко поясніть ситуацію.

Чи Ви маєте якісь хвороби або проблеми, що можуть вплинути на Ваше навчання? Якщо так, будь-ласка, поясніть.

Коротко опишіть, чому Ви хочете навчатися в Місіонерській школі ''Ковчег Спасіння''.

Місіонерська практика: після закінчення програми студенти відправляться в різні країни для місіонерської практики, де вони проведуть від 3 до 6 місяців. Ви згідні
поїхати на місіонерськку практикy?
Так
Ні
Привезти рекомендацію – характеристику (у довільній формі) від пастора помісної Церкви. Якщо Ви не маєте можливості надати, разом з анкетою, рекомендацію від
пастора, то коротко поясність ситуацію.

Я підтверджую, що зазначена мною вище інформація - правдива і вірна. З цього моменту, я звільняю Місіонерську школу «Ковчег
Спасіння» від будь-яких зобов'язань по відношенню до мене. Також, я несу відповідальність за мої дії, під час всього періоду мого
перебування в школі: включаючи вільний від занять і практики час; я несу відповідальність за моє здоров'я.
Дата: ________________________________

Підпис: ________________________________

Адреса: вул. Брусилiвська 28/33, Київ 03164, Україна
Тел: + 38 (093) 187 2309; + 38 (068) 097 5331
mail@arkschool.in.ua
l
www.arkschool.in.ua
l
www.brusilovskaya.kiev.ua

Всеукраїнський Союз Церков Християн Віри Євангельської П`ятидесятників

Місіонерська школа "Ковчег Спасіння"
И сказал им: идите по всему миру
и проповедуйте Евангелие всей твари. Марка 16:15

Анкета
Весенний курс
Осенний курс

Продолжительность курса: 4 месяца

Фамилия

Имя

Страна

Дата рождения

Область / Штат

Домашний телефон

Микрорайон, улица, бульвар № д / кв

Электронная почта

Семейное положение:

Интернет страница (если есть)

Будет ли у Вас автомобиль на время учебы?

Не женат / Не замужем

Женат / Замужем

Адрес проживания родителей, если Вы живете
отдельно:

Разведен (а)

ФИО Отца

Адрес церкви, телефон и название (если есть):

Да

Телефон Отца

Нет
ФИО Матери

ФИО Пастора

Профессионально-техническое
Неполное высшее
Базовое высшее
Младший специалист
Бакалавр
Специалист / Магистр

Как Вы узнали про Миссионерскую школу «Ковчег Спасения»

Телефон Матери

Телефон пастора

Образование

Общее среднее
Полное высшее

Даты: 11.02.18 – 10.06.18
26.08.18 – 23.12.18

Отчество

Город

Мобильный/ые телефон/ы

Требование: от 18 лет

Есть ли у Вас христианское
образование?

Да

Нет

Учусь

Какими языками Вы свободно владеете?

Принимали ли Вы участие в миссионерской поездке, где и когда?

Были ли Вы когда-нибудь арестованы или осуждены? Если да, пожалуйста,
опишите ситуацию. (на обратной стороне)

Да

Нет

Находитесь ли Вы на испытательном сроке или досрочно-условном освобождении?
Если да, пожалуйста, опишите ситуацию. (на обратной стороне)

Да

Нет

Была ли у Вас тяга к наркотикам или к алкоголю в прошлом? Если да, пожалуйста, опишите ситуацию.

Есть ли у Вас болезни или проблемы, которые могут повлиять на Ваше обучение? Если да, пожалуйста, опишите.

Коротко опишите, почему Вы хотите учиться в Миссионерской школе «Ковчег Спасения».

Миссионерская практика: после окончания программы, студенты отправятся в разные страны для миссионерской практики, где они проведут от 3 до 6 месяцев. Вы
согласны поехать на миссионерскую практикy?
Да
Нет
Привезти рекомендацию - характеристику (в произвольной форме) от пастора поместной Церкви. Если Вы не имеете возможности предоставить, вместе с анкетой,
рекомендацию от пастора, то коротко объясните ситуацию.

Я подтверждаю, что указанная мною выше информация - правдива и верна. С этого момента, я освобождаю Миссионерскую
школу "Ковчег Спасения" от каких-либо обязательств по отношению ко мне. Также, я несу ответственность за мои действия,
во время всего периода моего пребывания в школе: включая свободное от занятий и практики время; я несу ответственность
за мое здоровье.
Дата: ________________________________

Подпись: ________________________________

Адрес: ул. Брусиловская 28/33, Киев 03164, Украина
Тел: + 38 (093) 187 2309; + 38 (068) 097 5331
mail@arkschool.in.ua
l
www.arkschool.in.ua
l
www.brusilovskaya.kiev.ua

