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АНКЕТА
Прізвище

Ім’я

Число, місяць, рік
народження

По батькові

Місце народження

Громадянство

АДРЕСА ПОСТІЙНОГО МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ
Індекс

Область

Вулиця

Район
№ будинку

Місто/село

№ квартири

№ телефону
e-mail

АДРЕСА ПОМІСНОЇ ЦЕРКВИ
Індекс

Область

Вулиця

Район

№ будинку

Місто/село

Кількість членів помісної
церкви

№ телефону
e-mail

ДАНІ ПРО ДУХОВНЕ СЛУЖІННЯ
Коли прийняв Ісуса
особистого Спасителя

Христа

як

Дата хрещення

У якій помісній церкві охрещений

Яке служіння звершував до вступу в коледж
Пресвітер
Місіонер
вчитель НШ

диякон

проповідник

Чи був на церковному зауваженні/відлученні?

молодіжний керівник

так

ні

Інше ____________________

ДАНІ ПРО ОСВІТУ
Середня

середня-спеціальна
Де навчались

незакінчена вища
Дата закінчення

вища
Спеціальність

Загальна
Спеціальна
Духовна
Музична
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ВАШ СІМЕЙНИЙ СТАН
неодружений
Дружина

одружений

розлучений

Прізвище

Рік народження

Ім’я

Рік одруження

По батькові

Чи є членом Церкви

вдівець
Діти та їх дати
народження:

Чи була на церковному
зауваженні/відлученні
так

ні

ВАША ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
Місце роботи

Спеціальність , посада

Якими додатковими спеціальностями володієте?

№ службового телефону

Нахили та здібності

ПРИ ЗАРАХУВАННІ МЕНЕ У КОЛЕДЖ, ОБІЦЯЮ:










Систематично самостійно займатись вивченням предметів;
Удосконалювати свій характер, гідно поводитися у коледжі та у церкві;
Молитись за студентів, викладачів та всі потреби ВРБК;
Вносити посильні пожертвування на покриття витрат за навчання;
Не пропускати занять під час сесій. У разі передчасного від’їзду з занять покрити витрати, що коледж несе за моє
проживання та харчування;
При неможливості приїхати на заняття завчасно повідомити керівництво коледжу;
У разі передчасного від’їзду з занять без поважних причин, покрити витрати, що коледж несе за моє навчання;
У разі від’їзду на ПМП за кордон покрити затрачені коледжем кошти на моє навчання;
Дотримуватися біблійного принципу, зазначеного у посланні до Євреїв 13:17
«Слухайтесь ваших наставників та коріться їм, вони бо пильнують душ ваших, як ті, хто має здати справу.
Нехай вони роблять це з радістю, а не зідхаючи, бо це для вас не корисне».
(Євр.13:17)
Підпис вступника _________________________________
Дата заповнення «_____» _________________ 20_____ року

Результати співбесіди

_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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