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Дякуємо за ваше зацікавлення у Школі Служіння Every Nation Europe. Ми – спільнота учнів, 
що зростає і навчається разом для ефективнішого лідерства та служіння в Європі. Бог 
робить дивовижні речі у цьому регіоні, і ми раді допомогти вам віднайти своє покликання.

Дана брошура пояснює, яким чином Ви можете стати частиною цієї неймовірної пригоди. 
Ми помістили тут огляд двох доступних навчальних програм, структури цих планів і 
навчального процесу, розроблених для того, щоб спорядити вас як служителя Євангелії. 
Наш підхід є комплексним: ми фокусуємось на розвитку лідерів з міцними теологічними 
основами та практичними навиками служіння.

Окрім індивідуального навчання, Ви станете частиною веселої студентської спільноти. 
Протягом вашого перебування у Школі Служіння Every Nation, Ви встановите важливі 
зв’язки з іншими служителями, покликаними досягати Європу Євангелією. Однією з 
наших основних цінностей є сім’я, тому ми зростаємо з тими ключовими відносинами, що 
підвищують нашу ефективність та довготривалість у покликанні, даному Богом. Ми раді 
нашому партнерству, якщо Ви слідуєте Божому покликанню у своєму житті. 

Спорядження лідерів для ефективного служіння в 
Європі
Вітаємо!

Том Джексон (Tom Jackson)
Директор

Школа Служіння Every Nation Europe
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Огляд
Одна школа, дві програми

ЧОМУ
Європа залишається стратегічним місіонерським полем для збору Божого врожаю, вона є домом для більшості з топ-100 
світових університетів. Щоб розпочинати христоцентричні, натхнені Духом і соціально відповідальні церкви та студентські 
служіння в основних освітніх, культурних та бізнес центрах у цьому регіоні, нам необхідні високоефективні лідери. Школа 
Служіння Every Nation, Europe (ENSM) існує, щоб навчати лідерів та пускати робітників до Божого врожаю у цьому регіоні. 
Користуючись багатоплатформним підходом, який включає навчання з виїздом, заочне навчання, місцеве церковне 
служіння та вклад експерта/наставника, ми пропонуємо основний навчальний план разом зі спеціалізованими планами 
служіння. Згідно з навчальним планом Every Nation 215, ENSM презентуватиме чіткий шлях для тих, хто покликаний до 
служіння на повну ставку.

ЩО
Ми пропонуємо дві програми у ENSM: a) Сертифікована програма, відкрита для усіх, хто має згоду від старшого пастора 
і активно задіяний у служінні своєї церкви, та б) Програма для вільних слухачів для тих, хто вже перебуває в служінні на 
повну ставку і хто проходив один із наших тренінгів по зрощенню пасторів або церков. Ось основні моменти програм:

Ідіть, і навчіть всі народи.

Матвія 28:19

Силкуйся поставити себе перед 
Богом гідним, працівником 
бездоганним, що вірно навчає 
науки правди.

2 Тимофію 2:15 Сертифікована 
програма

Програма 
для вільних 

слухачів
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Сертифікована програма – це комплексна програма тривалістю вісімнадцять місяців для навчання проповідників Євангелії. 
Більша частина курсу виконується вдома через особисте вивчення та групові відеочати, одночасно з тим, як Ви продовжуєте 
свою звичайну роботу чи служіння. До того ж, Ви братимете участь у двох обов’язкових заходах з виїздом. Ця Сертифікована 
програма створена для служителів з повною зайнятістю, та тих, хто служать у вільний від основної роботи час, і є передумовою 
для посвячення в Every Nation Europe.

Ми спроектували програму таким чином, щоб вона слугувала конкретним цілям для ефективного служіння:

По-перше, існує Основний навчальний план, що складається з тринадцятьох дистанційних курсів. Їх проходять через особисте 
вивчення. Матеріали будуть об’єднані з відеобесідами разом з Вашою веб-когортою, та курсовою роботою.

По-друге, кожен студент обере один з напрямків служіння, який сприятиме його зросту у конкретному служінні. Це включатиме 
участь у відеобесідах, які проводитимуться раз на три місяці, та додатковим читанням. До того ж, як Основний навчальний 
план, так і Спорядження за напрямками служіння, будуть доповнені двома виїзними тижнями зі слуханням лекцій, груповими 
дискусіями та особистими роздумами. Усі навчальні платформи створені для спільної участі та співпраці.

Ви можете обрати напрямок для тренування та спорядження у наступних областях служіння:

Сертифікована програма

Студентське 
служіння

Пасторське 
служіння

Відкриття 
нових 

церков

Служіння 
помісної 
церкви

Міжкультурне 
служіння
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Ось ключові переваги Сертифікованої програми:

1. Вона побудована на основному навчальному плані Лідерство 215 (мінімальний світовий богослівський 
     стандарт для посвячення в Every Nation):

- Студенти братимуть участь у щомісячних групових відеобесідах, побудованих на основному плані навчання.
- Додаткове читання на ключові теми, розкриті в основному плані.

2. Спорядження за Напрямками служіння:
- Студенти братимуть участь у відеобесідах, що проводитимуться раз на три місяці за підтримки лідера Напрямку служіння.
- Згідно з Вашим Напрямком служіння буде також додаткове читання.

3.  Два Виїзні тижні:
- Вони включають лекції, презентації та групові дискусії.
- Зміст охоплює як основний навчальний план, так і теми за напрямками служіння.

4. Служіння у помісній церкві:
- Ви будете задіяні у сфері практичного служіння у Вашій помісній церкві.
- Ви виконаєте проект, пов’язаний із служінням помісної церкви, який має бути затверджений Вашим старшим пастором.

5. Випуск!
- Після завершення курсу та проекту служіння Вам видадуть диплом під час Європейського Лідерського Саміту.

Програма для вільних слухачів
Програма для вільних слухачів доступна для поточних старших пасторів, посвячених служителів та служителів з повною 
зайнятістю, які пройшли EN Europe Pastors Boot Camp (Пасторську Школу) або Школу Служіння Every Nation. Ця програма включає 
лише основний навчальний план. Ті, хто записалися на Програму для вільних слухачів зможуть відслідковувати свій прогрес 
через нашу навчальну онлайн систему управління.

Результат
Наша ціль – розвивати ефективних лідерів з міцними богослівськими основами та практичними навиками у служінні. Незалежно 
від того, чи Ваше покликання полягає у тому, щоб вести церкву, відкривати церкву, бути міжкультурним місіонером чи вірно 
служити у помісній церкві, виростите як лідер, розвинете християнський характер, богослівську точку зору та навики служіння. 
Разом із тренуванням у конкретній сфері служіння, Ви отримаєте базову підготовку в основних сферах християнського пізнання. 
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Основний навчальний план
Лідерство 215

Автори та викладачі:
Пол Баркер, Ніксон Нґ, Марґот Юссеф

3.  Систематичне богослів’я 1
Цей курс представить студенту систематичне богослів’я 
загалом, та дві фундаментальні доктрини християнської 
віри, викладені систематично. Вони складаються з 
одкровення (яке включає Писання) та теологічних основ (які 
богослівських атрибути Бога і Трійці). 

Автори та викладачі:
Брюс Фідлер

4.  Систематичне богослів’я 2
Цей курс представить студенту три головні фундаментальні 
доктрини християнської віри, викладені систематично.  Вони 
складаються з: христології (доктрина Господа Ісуса Христа), 
пневматології (доктрина Святого Духа) та антропології 
(доктрина людства).

Автори та викладачі:
Брюс Фідлер

5.  Систематичне богослів’я 3
Цей курс включає три фундаментальні доктрини 
систематичного богослів’я: сотеріологія (доктрина 
спасіння), еклезіологія (доктрина церкви) та есхатологія 
(доктрина про майбутнє).  Ці три взаємопов’язані сфери 
богослів’я описують розкриття Божого плану для Його 
людей: Він відкуплює їх через Христа, об’єднує їх у Свою 

церкву, і приводить їх до вічного життя. Та відновлююча ціль, 
яку Бог розпочав у саду, буде завершена по поверненню 
Христа.

Автори та викладачі:
Том Джексон, Тімоті Лог

6.  Історія Церкви
Цей курс охоплює історію єдиної церкви до сьогодення та 
позицію Every Nation у межах цієї історії. Курс націлений 
навчати, споряджати та надихати студента розуміти та 
використовувати історичну перспективу у викликах 
сьогодення. 

Автори та викладачі:
Вільям Мюрелл

7.  Дослідження світових релігій
Цей курс створений для ознайомлення студента з різними 
віруваннями та релігіями, а також із методами євангелізації 
до їх послідовників.

Автори та викладачі:
Джун Дівіерте, Доктор Браян Міллер, Вільям Мюрелл, 
Доктор Вінстон Реєс. 

Всі студенти ENSM Сертифікованої програми та Програми 
вільного слухача вивчатимуть наступні предмети:

Вступний курс

Цей курс навчає дорученню, цінностям та культурі Every 
Nation. Він створений для того, щоб уповноважувати лідерів 
передавати ці навики майбутнім лідерам.

Автори та викладачі:
Рус Остін, Джозеф Боніфасіо, Доктор Райс Брукс, Френк 
Крсті, Доктор Джун Ескозас, Брет Фуллер, Адам Мабрі, Стів 
Мюрелл, Май Нунаґ, Роджер Пірс, Реґґі Робертсон, Кевін 
Йорк.

1.  Дослідження Старого Заповіту
Цей курс забезпечить студента загальним оглядом кожної 
книги Старого Заповіту. Його метою є надання студенту 
поняття хронологічного розвитку історії викупу та розуміння 
основних богослівських тем Старого Заповіту.

Автори та викладачі:
Пол Баркер, Ноел Лендічо

2.  Дослідження Нового Заповіту
Цей курс дасть підґрунтя про авторство, стиль та ціль кожної 
книги Нового Заповіту. Його метою є спорядження студента 
глибшим розумінням Євангелії для практичної реалізації у 
становленні ефективним служителем та проповідником.
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8.  Апологетика
Цей курс охоплює різні підходи до подачі християнської 
віри віри. Він націлений підкреслити важливість захисту 
істинності християнства та спорядити студента залучити 
апологетику в євангелізацію та щоденне спілкування.

Автори та викладачі:
Доктор Браян Міллер

9.  Герменевтика
Цей курс створений для того, щоб допомагати студенту 
читати Біблію так, як вона була призначена до читання. Цей 
курс націлений на те, щоб покращити навички читання, 
аналізу, тлумачення та вивчення Біблії.

Автори та викладачі:
Пол Баркер, Тімоті Лог, Ніксон Нґ

10.  Гомілетика
Цей курс створений, щоб обговорювати зміст та принципи 
проповідування, як практичні, так і духовні.

Автори та викладачі:
Пол Баркер, Ніксон Нґ

11.  Лідерство
Цей курс вчить що означає бути лідером, як розвивати нових 
лідерів та як продовжувати наступні покоління лідерів.

Автори та викладачі:
Джозеф Бонфасіо, Стів Мюрелл, Кевін Йорк

12.  Служіння, натхненне Святим Духом
Цей курс призначений допомагати студенту зрозуміти 
особу та роботу Святого Духа в житті учнів, рухатися в дарах 
та служити дарами Святого Духа, проповідуючи Євангеліє 
та настановляючи церкву , а також шанувати та виховувати 
стосунки зі Святим Духом, щоб йти крок у крок з Богом, коли 
Він веде нас до спільної роботи з Христом.

Автори та викладачі:
Менні Карлос, Брюс Фідлер, Ґілберт Фольєнте, Едґар Горре, 
Хохо Хенсон, Джим Лафун, Реґґі Робертсон
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Напрямки служіння
5 варіантів напрямків

Студентське 
служіння

Пасторське 
служіння

Відкриття 
нових 

церков

Служіння 
помісної 
церкви

Міжкультурне 
служіння

Студенти реєструються на один із наступних напрямків, щоб конкретно застосовувати основний навчальний план 
їхнього служіння.
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Пасторський напрямок

Пасторський напрямок
Біблія використовує аналог пастуха, тих, кому доручена відповідальність за ведення, годування та захист Божої отари. 
Цей напрямок споряджає учасників вести місцеві збори. Обираючи цей напрямок, Ви розширите ваші лідерські здібності, 
розвинете свій характер, поглибите свою духовність, зміцните ваші богослівські основи та покращите свої навики служіння.

•   Особисте духовне життя

•   Розуміння ролі та призначення пасторів

•  Богослівські Основи (Євангелія та Церква)

•  Керування помісною церквою

•  Проповідування у помісній церкві

•  Учнівство у помісній церкві

•  Найкращі ідеї

•  Побудова команди, управління людськими ресурсами, фінанси

•  Сім’я та служіння

•  Та багато іншого

Пасторське 
служіння
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Напрямок відкриття нових церков

Напрямок відкриття нових церков
Ми досягнемо Європу Євангелією через відкриття христоцентричних, наповнених Духом, соціально відповідальних церков 
у ключових освітніх, культурних та бізнес центрах регіону. Ви будете споряджені та підготовлені для ефективного керування 
процесом відкриття церков від зачаття та народження до розвитку та зросту. На додаток до зросту у лідерстві, характері, 
богослів’ї та навиках, цей напрямок фокусуватиметься на богослівських звичаях та найкращому досвіді, які покладені в 
основу відкриття церков.

•   Розуміння ABC3 Процесу

•   Розуміння процесу відкриття церков

•  Підготовка до відкриття церков

•  Розвиток христоцентричного, духовно наповненого, соціально відповідального бачення

•  Розвиток філософії служіння

•  Практичні міркування та найкраща практика

•  Фінансування, запуск, ведення

•  Та багато іншого

Відкриття 
нових 

церков



Школа Служіння
2017 Брошура 10

Напрямок студентського служіння

Напрямок студентського служіння
Європа буде перевтілена, коли ми будемо досягати студентів через Євангелію. Ісус наказав нам робити учнями людей з 
усіх націй, і це включає університетські студмістечка. Студентське служіння є спеціальним покликанням, що вимагає не 
лише твердого характеру, міцної богослівської основи та унікальних лідерських здібностей; це також включає особливу 
увагу до сфер Євангелизму, учнівства та розвитку лідерства. Надалі ми повинні бути здатними ефективно та уважно діяти 
в унікальному контексті секуляризованої постмодерністської Європи. Цей напрямок навчить вас навиків та понять, 
необхідних для того, щоб бути ефективним служителем Євангелії в університетах Європи.

•   Як почати та вести студентське служіння

•   Євангелизм у контексті університету

•   Учнівство в контексті університету

•   Студентське служіння та збудування спільноти

•   Розуміння філософської, культурної та духовної динаміки Європи

•   Особисте духовне життя

•   Якісна робота з помісною церквою

•   Фінансування вашого служіння

•   Та багато іншого

Студентське 
служіння
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Служіння помісної церкви

Служіння помісної церкви
Більшість людей не покликані вести церкви, але багато людей покликані вести церковне служіння.  Ми прагнемо, аби 
помісні церкви будь-яких розмірів процвітали, були високоефективними і спільно працювали під керівництвом пасторів.  
Церковні команди будуть зміцнені та збільшені, внаслідок зросту основних членів цих команд у здатності керувати, 
розвивати характер, встановлювати богослівські основи та навчатися практичних навиків, пов’язаних зі сферою їхнього 
покликання та служіння. Цей напрямок пропонує студентам здатність концентруватися та зростати у ключових елементах 
помісної церкви, включаючи ведення прославлення, молодіжне та дитяче служіння, адміністрацію. 

•  Для тих, хто веде молодіжне, дитяче, адміністративне служіння і прославлення

•  Біблійні та богословські основи для даного служіння 

•  Як служіння у помісній церкві пов’язане з вихованням учнів

•  Найкращі засоби для підтримки вірності та ефективності

•  Інтеграція біблійних/богословських перспектив з баченням помісної церкви

•  Збудовування та керівництво командами

•  Якісна співпраця зі старшим пастором

•  Духовне здоров’я для тривалих плодів

•  Та багато іншого

Служіння 
помісної 
церкви
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Міжкультурний напрямок служіння

Міжкультурний напрямок служіння
Європа - це ніби кошик із багатьма культурами; навіть у межах деяких націй та найбільших міст можна зустріти багато культур 
водночас. Заклик Ісуса йти до всіх народів означає міжкультурне служіння. Міжкультурні місіонери й досі можуть відігравати 
суттєву роль у поширенні Євангелії по Європі. Чи Ви досягаєте нову частину свого міста, чи є учасниками команди по 
відкриттю церков в іншій країні, багатьом із нас варто навчитися мистецтва ламання культурних звичаїв, залишаючись 
вірним Євангелії. Місіонерський напрямок розроблений для того, щоб споряджати людей на міжкультурне служіння як 
частину церковної або місіонерської команди. Для тих місіонерів, що приїжджають в Європу з інших континентів- це є 
чудовою нагодою ознайомитись зі служінням в Європі.

•   Розуміння європейського контексту

•   Біблійна основа для контекстуалізації

•   Розуміння та застосування культурних екзегез (інтерпретацій)

•   Євангеліє та церква у міжкультурній перспективі

•   Можливості та виклики у міжкультурному служінні

•   Ефективна участь у міжкультурних командах

•   Практичні міркування у міжкультурному служінні

•   Та багато іншого

Міжкультурне 
служіння
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Заочне навчання

Наш основний навчальний план проходить через заочне навчання, використовуючи платформу Every Nation Лідерство 215. Кожного місяця Ви будете 
проходити курс, що включатиме дванадцять 40-хвилинних лекцій з супроводжуючим посібником. До того ж, щомісяця Ви, як правило, читатимете 
одну книжку, пов’язану з тим місячним курсом. Щоб допомогти закріпити знання, Ви будете писати коротку статтю по темі того місяця. 

Спільне навчання

Когорта: Кожного місяця Ви братимете участь у 90-хвилинній когортній (груповій) розмові за змістом навчального плану даного місяця та в читанні, 
проведене лідером Every Nation. Крім того, що Ви встановлюватимете зв’язки з іншими студентами та зростатимете з учасниками вашої когорти, ці 
щомісячні бесіди допоможуть укріпити інформацію та пізнавати практичне застосування у конкретних контекстах служіння.

Напрямок служіння: До того ж, раз на три місяці, Ви братимете участь у веб-зустрічі за Вашим напрямком. Ви будете робити презентацію, обговорювати 
ключові відкриття під час вашого читання і отримаєте вклад від керівника напрямку. 

Практичне навчання  

Ми зосереджені на розвитку лідерів, споряджених для ефективного служіння, з богослівськими основами та практичними навиками служіння. 
Протягом Вашого навчання Ви прийматимете участь у служінні у вашій помісній церкві. Завершальною точкою програми буде проект служіння, який 
Ви створите та вестимете спільно з Вашим старшим пастором.  

Два інтенсивних виїзних тижні

Сертифікована програма обрамлена двома короткими виїздами: один на початку програми і один в кінці. Виїзди включають і загальне навчання для 
всіх, і спеціалізоване навчання за напрямками служіння. Викладачі – обдаровані експерти та поточні лідери в служінні. На додаток до до лекцій, є 
широка можливість для спільного навчання у форматах високо-інтерактивного класу та малої групи. Більше того, стосунки, побудовані в межах цих 
тижнів важко переоцінити для Вашого майбутнього служіння. Ці тижні є інтенсивними, але вони змінюють життя. 

Методи навчання
Сертифікована програма викладається за допомогою 4 методів
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Відведення часу

Школа Служіння Every Nation є доступною для працюючих та служителів. Виділяючи по 6 годин на тиждень для особистого 
вивчення, наставництва та підготовку завдань, курс можна пройти таким чином:

•   3 год/тиждень для навчального плану онлайн

•   3 год/тиждень на читання

•   1,5 год на місяць для наставництва у веб-когорті

•   1,5 год раз на три місяці для наставництва по напряму через Інтернет

•   1 оцінювання за курс

Зауважте: це попередній підрахунок

Результати практичного служіння

Залежно від вашого напрямку служіння, бувають різні результати після проходження програми. Декого Школа Служіння 
Every Nation буде вести прямо до служіння з повною зайнятістю в якості студентського служителя, як того, хто розпочинає 
церкви, або як служителя помісної церкви. Для когось це буде підвищенням ефективності у своєму поточному служінні і 
підготовкою до наступного кроку. Та частина, де Ви проходите через процес Школи служіння глибоко пов’язана з Божою 
волею, підтверджує Його виклик і будує плани, базуючись на тому, що Бог для Вас приготував. 
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Ті, хто записуються до ENSM, спочатку повинні завершити шлях учнівства у помісній церкві і активно служити як лідер. Багато людей братимуть участь в інтернатурі 
помісної церкві, паралельно проходячи навчання у ENSM. Хоча наявність бакалаврського ступеня не є передумовою, більшість людей, що вступають до Школи 
Служіння, повинні закінчити університет. Кожна помісна церква має шлях, через який покликані Богом люди можуть бути спорядженими, уповноваженими та 
розміщеними у служінні. Хоча існує багато шляхів, через які люди відповідають на Божий виклик до служіння з повною зайнятістю, ось є три типові шляхи:

Університет Фінансована 
інтернатура

Інтернатура у 
помісній 

церкві 
та ENSM

Шлях студентського служіння

Розвиток 
партнерства 

по служінню (з 
роботою)

Найманий 
працівник 

церкви 

Приготування до ENSM 
Шляхи служіння

Служіння 
помісної 
церкви 

ENSM
відкриття 

нових 
церков

Шлях відкриття нових церков

Тренінг 
по 

розпочинанню 
церков  

Розвиток 
партнерства  

Волонтер/
Лідер 

команди

Інтернатура/
ENSM 

Шлях служіння помісної церкви

Створення 
церкви

Головний 
лідер 

служіння
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Щоб подати заявку на ENSM, просимо звернутись до лідерів Вашої церкви, тому що кожен абітурієнт мусить надати довідку 
від пастора разом із своєю заявкою. Якщо Ви вирішили подати заявку, натисніть кнопку «Подати заявку зараз» на веб-сайті 
ENSM. Ви опинитеся на сторінці оплати, де у Вас буде два варіанти.

Для усіх майбутніх студентів:

Крок 1: Надайте свою інформацію разом із реєстраційним внеском; повна реєстраційна анкета, а також бланк довідки від 
пастора будуть вислані електронною поштою.

Крок 2: Заповніть Анкету студента та надішліть на цю адресу:

lviv.igor@everynationeurope.org

Крок 3: Дайте бланк Довідки від пастора Вашому пастору. Зауважте, що ми прийматимемо Довідку від пастора тільки від 
нього самого.

Крок 4: Коли ми отримаємо реєстраційний внесок, Анкету Студента та Довідку від пастора, Ви отримаєте електронний лист з 
підтвердженням Вашої заявки.

Крок 5: Коли Вашу заявку буде розглянуто, Ви отримаєте лист про те, що Вас прийняли чи не прийняли на навчання.

Прийом заявок на вступ у 2017 році розпочнеться 15-го травня 2017. Усі заявки студентів та Довідки від пастора 
приймаються до 10 вересня 2017. ENSM починається 1 жовтня 2017.

Усі студенти отримають пакет ресурсів ENSM згідно з розкладом нижче. Це включає інформацію та навчальні посібники для 
покращення Вашого навчання впродовж даної програми, а також список завдань та оцінювань, які треба буде виконати 
до початку першого виїзного тижня. Це також включає в себе вступ до нашого віртуального середовища навчання. Після 
завершення даних завдань та залучення шляхів навчання, Ви збудуєте фундамент для отримання найбільшої користі від 
ENSM.

Тільки для студентів Програми для вільних слухачів:

Після підтвердження успішного вступу на Програму для вільних слухачів, Ви отримаєте доступ до 
матеріалів курсу та навчальної онлайн програми для відслідковування Ваших успіхів у навчанні.

Що робити далі?
Подача заяв та вступ
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Сертифікована програма
Внески ENSM покривають вартість навчання, участь у групових зустрічах та зустрічах за Вашим напрямком, онлайн доступ 
до основного навчального плану, витрати на два виїзди (включаючи житло, харчування та особливі події). Внески не 
покривають такі ресурси, як підручники, які потрібно придбати для навчання та транспорт для виїзних тижнів. Зауважте, 
що вступний пакет та доступ до навчального плану буде відкритим лише тоді, коли ми отримаємо ваш перший грошовий 
внесок.

Внески (в еквіваленті євро) на 2017/2018:

Реєстраційний внесок: €10

Вартість курсу: €200

Оплата може здійснюватись:

•   за семестр для знижки (два платежі по €100)

АБО

•   помісячно (18 платежів по €11)

Програма для вільних слухачів
ENSM внески гарантують доступ до навчального плану «Лідерство 215» та навчальної веб-системи управління для 
підтвердження завершення матеріалу по курсу.

Внески (в еквіваленті євро) на 2017/2018:

Вартість курсу (одноразова оплата при реєстрації): €25

Кінцеві терміни внеску та оплати
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Виїзні тижні відбуватимуться на початку та в кінці курсу.
ЗАУВАЖТЕ: Студенти повинні обов’язково відвідати обидва виїзди!
 

15 травня 2017 Початок подання заяв

10 вересня 2017 Кінцевий термін реєстрації

18 вересня 2017 Кінцевий термін зарахування

21 вересня 2017 Кінцевий термін оплати першого внеску

25 вересня 2017 Надіслано інформаційні пакети студентам

1 жовтня 2017 Семестр 1 (Початок навчання)

2 жовтня 2017 Ознайомчий вебінар

2 тиждень лютого 2018 Виїзний тиждень 1

1 липня 2018 Перерва

1 вересня 2018 Початок другого семестру

2 тиждень лютого 2019 Виїзний тиждень 2

1 березня 2019 Завершення Програми

Житло на час виїзду 
Житло, харчування та особливі заходи під час виїзних тижнів покриваються студентськими внесками. 

Транспорт під час виїзду 
Студенти відповідальні за транспорт до місця проведення виїзного тижня. Будь-які перевезення в межах тижня є включені в 
ціну програми.

У разі виникнення запитань щодо внесків чи реєстрації, будь ласка, сконстатуйтеся з lviv.igor@everynationeurope.org

Дати Школи служіння 2017/2018 
Тільки для студентів Сертифікованої програми
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Європа є плідним місцем для збору Божого врожаю. Тож у цілому цьому регіоні церкви стають 
все більш посвяченими для виховання місіонерів, апостолів, студентських служителів та багатьох 
інших робітників. Водночас, дуже важливим є те, щоб ті, хто на все життя погодився слідувати 
за Божим покликом, були ефективно споряджені на служіння. Це і є нашим прагненням у Школі 
служіння Every Nation Europe.

Я дуже рекомендую цю Школу як ефективну можливість для будь-кого, хто бажає підготувати 
себе як професійного служителя. Глибина навчання, поєднана з практичним застосуванням під 
час служіння і цінними зв’язками через когорти та виїзні тижні, гарантують, що ви отримаєте 
найкраще тренування для підготовки до реалізації вашого покликання.

Вольфганг Еклебен (Wolfgang Eckleben)
Засновник та старший пастор лондонської церкви Every Nation 
Обласний директор Every Nation Europe



188 Hammersmith Road
London
W6 7DJ
United Kingdom

everynationeurope.org/ensm-ukraine 


