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Адміністрація ЗХІ рада приймати на навчання людей, яким цікаві практичне 

богослов’я та євангельське служіння. Нижче пропонується перелік документів, які 

необхідні для зарахування абітурієнта до групи заочного відділення. У зв’язку з 

виникненням додаткових запитань просимо звертатися по електронній пошті 

(cit.khust@gmail.com), мобільному телефону ( +380 97 540 75 36), а також з 

інформацією можна ознайомитися на нашому сайті - http://cit-khust.com.  

 

 Прелік документів для вступу:  

 

1. Анкета абітурієнта (друга частина даного документу). 

2. Копія паспорту та додатку (якщо паспорт паперовий – копії 1,2 та 11 

сторінок). 

3. Копія індифікаційого коду платника податків. 

4. Фото 3*4 - 1 шт.  

5. Копія документів про освіту. 

6. Мотиваційний лист (письмовий виклад абітурієнтом своєї мотивації 

навчатися в ЗХІ).  
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            Анкета абітурієнта               
 
 

 
 
          
Місце 
для фотографії 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Особиста інформація 
 
 
1. П.І.Б. ___________________________________          Чол. □   Жін. □ 
 
2. Постійна адреса 

___________________________________________________________  
Вул., дім, кв.           Місто       Область                   Індекс 

 
3. Телефон: мобільний (_____) ____________________ 
 
4. Електронна адреса: ____________________________ 
 
5. Дата народження: _________________________________________________  
                                                     день/місяць/рік            Вік                       Країна народження 
6. Дані про батьків 

a) П.І.Б. __________________________    ____________________________ 
Батько Мати 

 
б) Віровизнання
 ___________________________________
 ___________________________________ 
в) Професійний рід занять
 ___________________________________
 ___________________________________ 
г) Чи несуть служіння в церкві?  
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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7. Ваш теперішній сімейний стан 
□ Неодружений 
□ Заручений  
□ Одружений 
□ Розлучений 
□ Вдівець/ вдова 
□ Одружений з розлученою особою 
 
П.І.Б. чоловіка/дружини_________________________________  
 
Чи ваша дружина / чоловік підтримує ваше рішення навчатися у ЗХІ?  
□ Так             □ Ні 
 
8. У вас є діти? □ Так □ Ні  
Якщо так, вкажіть імена і дату народження усіх дітей  
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
a) Чи ви зараз навчаєтесь в іншому навчальному закладі?       □ Так     □ Ні  
Якщо так, то вкажіть його назву та спеціальність 
___________________________________________________________________ 
 
б) Перерахуйте нижче всі навчальні заклади, у яких ви навчалися, включаючи 
училища, коледжі, технікуми і університети. 
 

Назви навчальних закладів та їх Роки навчання Рік Сертифікат/диплом/ 
адреси  випуску ступінь, який ви отримали 
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Християнське свідчення 
 
1. Коли ви прийняли Христа як свого особистого Спасителя? 

_______________________________________ 
 
2. Як давно ви ведете християнський спосіб життя? 

________________________________________________ 
 
3. До якої деномінації ви належите (наприклад: УЦХВЄ) 

________________________________________ 
 
4. Назва і адреса церкви, до якої ви належите 
 

_______________________________________________________________ 
 

7. Вкажіть, яке служіння ви зараз несете у церкві? 
_______________________________________________________________ 
 

8. Напишіть до якого служіння ви б хотіли долучитися?  
_______________________________________________________________ 

9. Робота  
 
Де ви працюєте? Яку посаду обіймаєте? Який термін? 

   
   
   

 
Напишіть будь ласка коротко ваші очікування від навчання у ЗХІ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Підпис _________________ Дата __________________ 

 


