
 
 

 

АНКЕТА АБІТУРІЄНТА 

на базові програми (бакалавр, молодший бакалавр) 
Уважно та розбірливо заповніть анкету, там, де необхідно, поставте Х  

 

Рік вступу ___________ 

Програма навчання 

□ Бакалавр гуманітарних наук / BA (6 сесій/рік) 

□ Бакалавр богослов’я / BTh (4 сесії/рік) 

□ Молодший бакалавр / ATh (2 сесії/рік) 

Обрана спеціалізація: 

□ біблійні дослідження; □ благовістя та заснування церков; □ всесвітнє місіонерство; 

□ молодіжне і підліткове служіння; □ пасторське керівництво; 

□ пасторсько-капеланське керівництво; □ християнська освіта; □ церковне служіння 

Особисті дані  

Прізвище _____________________________________ Ім’я __________________________________ 

По батькові _____________________________ дата народження “____ ”_____________________ р. 

Громадянство __________________________ 

Паспортні дані: серія ______ №____________________________ де й ким виданий ______________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Дата видачі: “______” ____________________ , ______ р. 

Ідентифікаційний номер: _________________________ 

Адреса постійного місця проживання: 

вулиця _________________________________________ будинок № _________ кв. № ____________ 

місто/село ______________________________ район _______________________________________ 

область______________________________ індекс ____________ країна: _______________________ 

Адреса для кореспонденції (якщо відрізняється від місця проживання): _______________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

тел.  (_____ ) _______________________ моб. тел.  (         ) ________________________ 

e-mail: ______________________________________________________________________________ 

В разі екстреної ситуації повідомити  (ПІБ особи) _________________________________________ 

Адреса і телефон______________________________________________________________________ 

 

Сімейний стан 

□ неодружений (незаміжня); □ одружений (заміжня); □ вдівець (вдова); □ розлучений(а) 

В разі розлучення на окремому аркуші паперу поясніть обставини розлучення і Вашу позицію 

стосовно шлюбу і розлучення. 

ПІБ дружини (чоловіка) _______________________________________________________________ 

Рік народження дружини (чоловіка) __________ Дата реєстрації шлюбу ______________________ 

Чи є членом церкви  □ так; □ ні 

В якому служінні в церкві бере участь?___________________________________________________ 

Діти (ім’я, рік народження)_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Чи підтримує дружина (чоловік) Ваше бажання вчитися в семінарії? __________________________ 

                                                          ________________________________Підпис дружини (чоловіка) 

 

 



 
 

Інформація про освіту 

Освіта: □ середня; □ середня спеціальна; □ незакінчена вища; □ вища 

 

Світська освіта 

назва навчального закладу  місто, країна ступінь та спеціальність роки навчання 

    

    

    

 

Богословська освіта 

назва навчального закладу, 

біблійних курсів  

місто, країна ступінь та спеціальність роки навчання 

    

    

    

 

Рідна мова _________________________________ 

Чи вивчали Ви українську і/чи російську мову? ____________________________________________ 

Яку іноземну мову Ви вивчали? _________________________________________________________ 

Ступінь володіння: □ можу говорити; □ читати; □ писати; □ перекладати 

Чи погоджуєтеся Ви слухати лекції тією мовою, якою викладатимуть викладачі (українською, 

російською, англійською через перекладача) □ так; □ ні 

Трудова діяльність 

Якщо працюєте, напишіть Вашу посаду __________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 

назва організації______________________________________________________________________, 

дата працевлаштування_____________ _______________ 

Опишіть Вашу попередню трудову діяльність (рід занять, організація, період роботи): 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Інформація про церкву і служіння 

Дата навернення “____” _________________ , ________ р. 

Дата хрещення “____” _________________ , ________ р. 

В якій церкві були хрещені_____________________________________________________________ 

В теперішній час чи є Ви членом помісної церкви? □ так; □ ні 

Адреса церкви, до якої Ви належите: область _____________________________________________ 

район_________________________ індекс___________ місто/село ____________________________ 

вулиця ________________________________ будинок № ________ 

тел.____________________________ 

Повна назва помісної церкви ___________________________________________________________ 

ПІБ пастора __________________________________________________________________________ 

Союз чи об’єднання, до якого належить церква ____________________________________________ 

_________________________________________________ деномінація_________________________ 

 



 
Опишіть Вашу участь в житті помісної церкви: ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Ви рукопокладений служитель: □ ні; □ так, рік рукопокладення ________,  

вид служіння: □ пастор; □ диякон; □ проповідник; □ молодіжний пастор; □ інше 

___________________ 

Скільки годин в тиждень Ви задіяні в служінні? 

□ більше 30 годин в тиждень; □ 15-30 годин в тиждень; □ менше 15 годин в тиждень 

Як ставиться пастор та керівництво церкви до Вашого бажання вчитися? ______________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Чи були Ви на церковному зауваженні/відлученні: □ так; □ ні 

 

Фінансові питання 

Навчальний процес фінансується за рахунок добровільних пожертв церков і окремих християн. 

Ми просимо Вас молитися про потреби навчального закладу і шукати можливості для покриття 

витрат на Ваше навчання. Очікується, що студент та/або церква, яка рекомендує студента, буде 

вносити добровільні пожертви на навчання, які частково відшкодовуватимуть витрати семінарії.  

 

Інформація для статистики 

Як Ви дізналися про вибрану Вами навчальну програму? □ рекламний плакат; □ конференція; 

□ хтось розказав; □ буклет КБС; □ студент КБС; □ випускник КБС; □ сайт КБС; □ пастор моєї 

церкви; □ журнал (вкажіть назву) _____________________________________ 

□ інше (поясніть) _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Додаткова інформація 

Дана інформація є конфіденційною і не належить до основних критеріїв відбору та зарахування в 

КБС  

Чи була у Вас залежність від наркотиків, алкоголю, тютюну, азартних чи комп’ютерних ігор тощо 

(вкажіть). Якщо так, чи маєте пов’язані з цим захворювання (ВІЛ, гепатит С, туберкульоз тощо)?  

_____________________________________________________________________________________ 

Як Ви оцінюєте загальний стан Вашого здоров’я?  _________________________________________ 

Чи приймаєте постійно ліки у зв’язку з хронічними захворюваннями? ________________________ 

Чи може стан Вашого здоров’я обмежити навчання або заважати навчальному процесу? 

_____________________________________________________________________________________ 

Чи були Ви раніше засуджені? □ ні; □ так _________________________________________________ 

Чи належали Ви раніше до секти, окультної організації чи нехристиянської релігії? 

□ ні; □ так ___________________________________________________________________________ 

Чи підлягаєте Ви призову на військову службу? □ ні; □ так __________________________________ 

 

Есе 

Дайте розгорнуті відповіді на наступні питання: 

Питання 1. Опишіть Ваше навернення у віру в Господа Ісуса Христа. 

Питання 2. Опишіть Ваші особисті життєві цілі і як навчання на обраній програмі пов’язане з 

ними.  

Відповіді на питання можна надсилати приймальній комісії поштою на додаткових аркушах 

паперу разом з заповненою анкетою або надсилати електронний варіант (бажано) за адресою: 

admissions@kts.org.ua 



 
 

Доктринальне твердження Київської богословської семінарії 

Будь ласка, уважно ознайомтеся з доктринальним твердженням семінарії і впевніться, що 

погоджуєтеся з вченням семінарії, перш ніж підпишете його.  

1. Ми віримо, що Святе Письмо, як Старий, так і Новий Заповіт, є священне Слово Боже, що не 

містить помилок в оригінальних текстах, повне об’явлення Його волі для спасіння людства, та 

божественний та найвищий авторитет для християнської віри та життя.  

2. Ми віримо в єдиного Бога, Творця всього, безкінечно досконалого і вічно сущого в трьох особах 

– Отця, Сина і Святого Духа. 

3. Ми віримо, що Ісус Христос є істинний Бог та істинна людина, що була зачата від Святого Духа 

та народжена Дівою Марією. Він помер на хресті як жертва за наші гріхи, відповідно до Писання. 

Потім Він воскрес з мертвих в тілі, вознісся на Небо, де, перебуваючи по правиці Слави Божої, і 

нині є нашим Первосвящеником  та Заступником. 

4. Ми віримо, що служіння Святого Духа полягає в тому, щоб прославляти Господа Ісуса Христа і 

в цей вік викривати людей, відроджувати грішників, а також перебувати в віруючих, керуючи та 

наставляючи їх, та наділяти їх силою задля благочестивого життя та служіння.  

5. Ми віримо, що люди створені за образом Божим, але відпали через гріх, і тому гинуть, і тільки 

через відродження Святим Духом можуть набути спасіння та духовне життя. 

6. Ми віримо, що смерть Ісуса Христа та Його воскресіння – це єдина засада для виправдання та 

спасіння всіх, хто вірує, і тільки ті, хто приймає Ісуса Христа, народжуються від Святого Духа і 

таким чином стають дітьми Божими. 

7. Ми віримо, що водне хрещення віруючих та Вечеря Господня – це постанови, які повинні 

виконуватися Церквою теперішнього віку. При цьому вони не можуть вважатися засобами 

спасіння.   

8. Ми віримо, що істинна Церква складається з усіх тих людей, які через віру в Ісуса Христа, що 

спасає, були відроджені Святим Духом і поєднані в Тіло Христове, Главою якого є Христос.  

9. Ми віримо, що тільки той, хто є народженим згори, повинен вважатися членом Церкви, і таким 

чином тим, хто має право на членство в помісній церкві. 

10. Ми віримо, що Ісус Христос є Господь і Глава Церкви, і що кожна помісна церква має право 

під керівництвом Христа приймати рішення та керувати справами всередині церкви. 

11. Ми віримо в особистий, тілесний та неминучий прихід Господа Ісуса Христа і в те, що ця 

«блаженна надія» має важливе значення для особистого життя та служіння віруючої людини. 

12. Ми віримо в тілесне воскресіння мертвих: віруючих – до вічного блаженства й радості з 

Господом, невіруючих – для засудження та вічного усвідомлюваного покарання. 

 

Я уважно ознайомився (ознайомилася) з доктринальним  твердженням Київської богословської 

семінарії і погоджуюся з ним, про що свідчить мій підпис.  

                                                                                                       Підпис _______________________ 

 

Я розумію, що надання недостовірної інформації призведе до автоматичного незарахування або 

відрахування із семінарії. На усі питання даної анкети відповіді були чесними і відвертими, про 

що свідчить мій підпис. Прошу допустити мете до складання вступних іспитів.  

      Я даю згоду на обробку моїх персональних даних 

 

Дата заповнення анкети:                                                          Підпис _______________________ 

“______” __________________ , 20____ р. 

Будь ласка, відправте дану анкету разом з іншими необхідними документами на адресу: 

Приймальна комісія, Київська богословська семінарія, вул. Горлівська, 75, Київ, 02091, Україна  

Тел. (044) 563-2499, 563-3049 

КБС бере на себе зобов’язання зберігати конфіденційність вказаної вами інформації. 



 
 

АБІТУРІЄНТУ: Заповніть верхню частину цієї форми і віддайте її разом з адресованим КБС 

конвертом з маркою особі, яка заповнить форму рекомендації. Особа, яка заповнює рекомендацію, 

не повинна мати ніяких родинних зв'язків з Вами. Рекомендацію заповнює пастор церкви або член 

братерської ради. Інформація в даній рекомендації є конфіденційною. 

 

ПІБ абітурієнта _______________________________________________________________________ 

Адреса абітурієнта ____________________________________________________________________ 

Телефон: ( _____ )_________________ E-mail _______________________________ 

 

Пасторська рекомендація абітурієнта 

 

ПАСТОРУ: Вищезазначений студент подає документи для вступу до Київської богословської 

семінарії (www.ktsonline.org)  і просить Вас надати йому рекомендацію. Київська богословська 

семінарія є християнським навчальним закладом, і наша мета — готувати лише тих, хто відповідає 

певним духовним і академічним критеріям. Дуже важливо, щоб Ви були відвертими і точними у 

Ваших коментарях і оцінках. Дякуємо Вам за допомогу. 

 

З якого року абітурієнт є членом Вашої помісної церкви? ___________________________________ 

Коментарі: ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Як давно Ви знаєте абітурієнта?_______ __________________________________________________ 

Як добре Ви знаєте абітурієнта? □ дуже добре; □ добре; □ недостатньо добре 

Як абітурієнт виявляє посвяту Христу в своєму житті? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Яке ставлення до абітурієнта його/її друзів та церковної громади?  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Як абітурієнт бере участь в житті церкви?  

□ дуже задіяний(а); □ регулярно; □ іноді; □ не бере участі; 

□ інше: ______________________________________________________________________________ 

В яких служіннях церкви абітурієнт бере участь?  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Які сильні сторони абітурієнта Ви могли б назвати? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Які слабкі сторони абітурієнта Ви могли б назвати? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

В яких сферах, на Вашу думку, необхідний розвиток його/її особистості? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

продовження на звороті 



 
За шкалою від 1 до 5 оцініть абітурієнта в наступних сферах:  

 5 

досконало 

4 вище 

середнього 

3 середній 

рівень 

2 нижче 

середнього 

1 

недостатньо 

Старанність (ретельність) у виконанні 

справ 

     

Здатність завершувати розпочату 

справу 

     

Вміння правильно реагувати на 

зауваження 

     

Терплячість до недоліків оточуючих      

Ставлення до авторитету      

Сприйняття настанов      

Здатність вчитися      

Здатність адаптуватися      

Чесність і відвертість      

Рівень загальних знань      

Зрілість у використанні фінансів      

 

Вкажіть причини, з яких абітурієнт вирішив навчатися в КБС. 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Чи зацікавлені Ви в тому, щоб абітурієнт навчався в КБС? 

_____________________________________________________________________________________ 

Чи очікуєте Ви, що навчання в семінарії покращить якість служіння абітурієнта? 

_____________________________________________________________________________________ 

Чи обговорювали Ви з абітурієнтом його/її фінансову готовність до навчання? 

_____________________________________________________________________________________ 

Чи обговорювалося питання матеріальної підтримки навчання абітурієнта на членському зібранні 

церкви та/чи на церковній раді? □ так; □ ні 

Чи готова Ваша церква допомагати відшкодовувати витрати абітурієнта на навчання? 

_____________________________________________________________________________________ 

Чи мав абітурієнт залежність від алкоголю, наркотиків та/або іншого і чи має пов’язані з цим 

захворювання (ВІЛ, гепатит, туберкульоз)? 

__________________________________________________ 

Додаткова інформація про абітурієнта, яку необхідно знати приймальній комісії: 

_____________________________________________________________________________________ 

Ваша рекомендація для приймальної комісії:  

□ рекомендую □ не рекомендую □ рекомендую з наступним застереженням: 

_____________________________________________________________________________________ 

Назва церкви _________________________________________________________________________ 

Адреса і телефон церкви _______________________________________________________________ 

Ваше ПІБ ____________________________________________________________________________ 

Посада ________________________ Адреса _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Тел. ______________________________________ E-mail ____________________________________ 

Я випускник: 

□ Київської богословської семінарії 

□ іншого навчального закладу (вкажіть, будь ласка, якого) __________________________________ 

Підпис особи, яка заповнює форму пасторської рекомендації_________   Дата: _______________ 

Печатка церкви 

Будь ласка, надішліть цю форму рекомендації Приймальній комісії КБС за адресою: вул. 

Горлівська, 75, Київ, 02091, Україна Тел. (044) 563-2499, 563-3049, (063) 8423959, (068)702 0567  



 
 

АБІТУРІЄНТУ: Заповніть верхню частину цієї форми і віддайте її разом з адресованим КБС 

конвертом з маркою особі, яка заповнить форму рекомендації. Особа, яка заповнює рекомендацію, 

не повинна мати ніяких родинних зв'язків з Вами. Інформація в даній рекомендації є 

конфіденційною. 

ПІБ абітурієнта _____________________________________________________________ 

Адреса абітурієнта _____________________________________________________________ 

Телефон: ( _____ )_________________ E-mail _______________________________ 

 

Рекомендація абітурієнта 

 

ОСОБА, ЯКА НАДАЄ РЕКОМЕНДАЦІЮ: Вищезазначений студент подає документи для вступу 

до Київської богословської семінарії (www.ktsonline.org)  і просить Вас надати йому 

рекомендацію. Київська богословська семінарія є християнським навчальним закладом, і наша 

мета — готувати лише тих, хто відповідає певним духовним і академічним критеріям. Дуже 

важливо, щоб Ви були відвертими і точними у Ваших коментарях і оцінках. Дякуємо Вам за 

допомогу. 

 

З якого року абітурієнт є членом Вашої помісної церкви? ___________________________________ 

Коментарі: ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Як давно Ви знаєте абітурієнта?_______ __________________________________________________ 

Як добре Ви знаєте абітурієнта? □ дуже добре; □ добре; □ недостатньо добре 

Як абітурієнт виявляє посвяту Христу в своєму житті? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Яке ставлення до абітурієнта його/її друзів та церковної громади?  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Як абітурієнт бере участь в житті церкви?  

□ дуже задіяний(а); □ регулярно; □ іноді; □ не бере участі; 

□ інше: ______________________________________________________________________________ 

В яких служіннях церкви абітурієнт бере участь?  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Які сильні сторони абітурієнта Ви могли б назвати? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Які слабкі сторони абітурієнта Ви могли б назвати? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

В яких сферах, на Вашу думку, необхідний розвиток його/її особистості? 

_____________________________________________________________________________________ 

 

продовження на звороті 



 
 

За шкалою від 1 до 5 оцініть абітурієнта в наступних сферах: 

 5 

досконало 

4 вище 

середнього 

3 середній 

рівень 

2 нижче 

середнього 

1 

недостатньо 

Старанність (ретельність) у виконанні 

справ 

     

Здатність завершувати розпочату 

справу 

     

Вміння правильно реагувати на 

зауваження 

     

Терплячість до недоліків оточуючих      

Ставлення до авторитету      

Сприйняття настанов      

Здатність вчитися      

Здатність адаптуватися      

Чесність і відвертість      

Рівень загальних знань      

Зрілість у використанні фінансів      

 

Чи очікуєте Ви, що навчання в семінарії покращить якість служіння абітурієнта? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Додаткова інформація про абітурієнта, яку необхідно знати приймальній комісії: 

_____________________________________________________________________________________ 

Ваша рекомендація для приймальної комісії:  

□ рекомендую □ не рекомендую □ рекомендую з наступним застереженням: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Назва церкви _________________________________________________________________________ 

Адреса і телефон церкви _______________________________________________________________ 

Яким служінням в церкві ви займаєтеся? _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Ваше ПІБ ____________________________________________________________________________ 

Адреса ______________________________________________________________________________ 

Тел. ______________________________________ E-mail ____________________________________ 

Я випускник Київської богословської семінарії: □ так; □ ні 

 

Підпис особи, яка заповнює форму рекомендації ______________________    Дата: _____________ 

 

Будь ласка, надішліть цю форму рекомендації Приймальній комісії КБС за адресою: вул. 

Горлівська, 75, Київ, 02091, Україна Тел. (044) 563-2499, 563-3049, (063) 8423959, (068)702 0567 

 

  



 
 

АБІТУРІЄНТУ: Заповніть верхню частину цієї форми і віддайте її разом з адресованим КБС 

конвертом з маркою особі, яка заповнить форму рекомендації. Особа, яка заповнює рекомендацію, 

не повинна мати ніяких родинних зв'язків з Вами. Інформація в даній рекомендації є 

конфіденційною. 

ПІБ абітурієнта _____________________________________________________________ 

Адреса абітурієнта _____________________________________________________________ 

Телефон: ( _____ )_________________ E-mail _______________________________ 

 

Рекомендація абітурієнта 

 

ОСОБА, ЯКА НАДАЄ РЕКОМЕНДАЦІЮ: Вищезазначений студент подає документи для вступу 

до Київської богословської семінарії (www.ktsonline.org)  і просить Вас надати йому 

рекомендацію. Київська богословська семінарія є християнським навчальним закладом, і наша 

мета — готувати лише тих, хто відповідає певним духовним і академічним критеріям. Дуже 

важливо, щоб Ви були відвертими і точними у Ваших коментарях і оцінках. Дякуємо Вам за 

допомогу. 

 

З якого року абітурієнт є членом Вашої помісної церкви? ___________________________________ 

Коментарі: ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Як давно Ви знаєте абітурієнта?_______ __________________________________________________ 

Як добре Ви знаєте абітурієнта? □ дуже добре; □ добре; □ недостатньо добре 

Як абітурієнт виявляє посвяту Христу в своєму житті? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Яке ставлення до абітурієнта його/її друзів та церковної громади?  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Як абітурієнт бере участь в житті церкви?  

□ дуже задіяний(а); □ регулярно; □ іноді; □ не бере участі; 

□ інше: ______________________________________________________________________________ 

В яких служіннях церкви абітурієнт бере участь?  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Які сильні сторони абітурієнта Ви могли б назвати? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Які слабкі сторони абітурієнта Ви могли б назвати? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

В яких сферах, на Вашу думку, необхідний розвиток його/її особистості? 

_____________________________________________________________________________________ 

 

продовження на звороті 



 
 

За шкалою від 1 до 5 оцініть абітурієнта в наступних сферах: 

 5 

досконало 

4 вище 

середнього 

3 середній 

рівень 

2 нижче 

середнього 

1 

недостатньо 

Старанність (ретельність) у виконанні 

справ 

     

Здатність завершувати розпочату 

справу 

     

Вміння правильно реагувати на 

зауваження 

     

Терплячість до недоліків оточуючих      

Ставлення до авторитету      

Сприйняття настанов      

Здатність вчитися      

Здатність адаптуватися      

Чесність і відвертість      

Рівень загальних знань      

Зрілість у використанні фінансів      

 

Чи очікуєте Ви, що навчання в семінарії покращить якість служіння абітурієнта? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Додаткова інформація про абітурієнта, яку необхідно знати приймальній комісії: 

_____________________________________________________________________________________ 

Ваша рекомендація для приймальної комісії:  

□ рекомендую □ не рекомендую □ рекомендую з наступним застереженням: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Назва церкви _________________________________________________________________________ 

Адреса і телефон церкви _______________________________________________________________ 

Яким служінням в церкві ви займаєтеся? _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Ваше ПІБ ____________________________________________________________________________ 

Адреса ______________________________________________________________________________ 

Тел. ______________________________________ E-mail ____________________________________ 

Я випускник Київської богословської семінарії: □ так; □ ні 

 

Підпис особи, яка заповнює форму рекомендації ______________________    Дата: _____________ 

 

Будь ласка, надішліть цю форму рекомендації Приймальній комісії КБС за адресою: вул. 

Горлівська, 75, Київ, 02091, Україна Тел. (044) 563-2499, 563-3049, (063) 8423959, (068)702 0567 

 

 


