
Одеська богословська семінарія  
характеристика-рекомендація 

конфіденційно 
 

частина 1. 
Заповнюється абітурієнтом 

 

П.І.П.   _________________________________________________ 

Програма, на якій ви бажаєте навчатися: 

o Магістр прикладного богослов’я (магістратура, 4 роки заочно) 
o Біблійно-богословські дослідження (бакалаврат, 3 роки очно) 
o Прикладне богослов’я (бакалаврат, 3 роки заочно) 
o Пасторське служіння (бакалаврат, 4 роки заочно) 
o Дитяче служіння (диплом, 2 роки заочно) 
o Підліткове служіння «Відкриття» (диплом, 2 роки заочно) 
o «Жіноче покликання» (диплом, 2 роки заочно) 
o Сімейне служіння (диплом, 2 роки заочно) 
o Служіння проповідника (диплом, 2 роки заочно) 
o Служіння місіонера (диплом, 3 місяці очно + інтернатура) 
o Керівник музичного служіння (диплом, 2 роки заочно) 

 

 

 

частина 2. 
Заповнюється пастором, або іншим відповідальним служителем  

 

У зв’язку з біблійною основою духовної освіти і підготовкою майбутніх служителів церкви, 

Семінарія надає велике значення рекомендації церкви, яку дає пастор або інший 

відповідальний служитель. Переконливо просимо вас зі всією відповідальністю підійти до 

заповнення цієї анкети, щоб у всьому було виявлено Божу славу. 

 

Ця інформація є конфіденційною. Просимо не давати абітурієнту ознайомитися з нею. 
Характеристику необхідно відправити або передати в деканат Семінарії. 



Даю дозвіл на збір та обробку особистої інформації ________________________________ 

1. Як довго ви знайомі з абітурієнтом? 

__________________________________________________________________________ 

2. Охарактеризуйте духовне життя абітурієнта 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. Коротко опишіть сімейне життя абітурієнта 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. На ваш погляд, чи є у абітурієнта особиста посвята Ісусу Христу? 

o Так 

o Ні 

o Важко відповісти 

5. До якої степені абітурієнт активний в діяльності помісної церкви? 

o Завжди з ентузіазмом 

o Зазвичай бере участь 

o Майже не бере участі 

o Важко відповісти

6. Яке служіння звершує абітурієнт? Як довго? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

7. Чи є у абітурієнта якісь видатні здібності і таланти? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

8. Опишіть слабкі сторони абітурієнта 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

9. Які відносини абітурієнта з керівництвом церкви? 

o Чудові  

o Хороші 

o Посередні 

o Натягнуті 

o Важко сказати 

10. У якому служінні, на ваш погляд, абітурієнт принесе найбільшу користь помісній 

церкві? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

11. Дайте вашу остаточну рекомендацію 

o Твердо рекомендую 

o Скоріше рекомендую 

o Скоріше не рекомендую 

o Твердо не рекомендую



Ваші дані 

П.І.П. __________________________________________________________________________ 

Посада в церкві ______________________________________________________________ 

Рукопокладення ______________________________________________________________ 

Адреса церкви ______________________________________________________________ 

Електронна пошта ______________________________________________________________ 

Номер телефону ______________________________________________________________ 

 

 

 

Дата заповнення ___________________________ Підпис _____________________ 

  

 


