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Поширені запитання 

1. Хто може долучитися?

Школа Служіння Every Nation Europe (ENSM) спеціально розроблена для людей, покликаних до професійного 
служіння з повною зайнятістю. Крім того, вона створена для людей з церков організації Every Nation, 
активно залучених в служінні, які бажають зрости, як лідери. До того ж, кожен, хто хоче відповідати вимогам 
посвячення, повинен вступити до Європейської Школи Служіння. 

2. Які є вимоги до учасників?

Для вступу до Європейської Школи Служіння, Ви повинні

• Активно служити та бути зацікавленими у місії у помісній церкві Every Nation
• Подати заявку
• Отримати згоду від старшого пастора Вашої церкви
• Гарантувати, що у Вас є час для проходження курсу
• Гарантувати, що у вас є засоби для оплати внесків

3. Які є варіанти програм?

Існує два варіанти програм:

а. Сертифікована програма 

• Включає Лідерство 215 як основний навчальний план
• Включає два виїзні тижні
• Пропонується разом із спеціалізованими програмами (наведені вище) 
• Включає групові відео-конференції/бесіди (приблизно раз на місяць)
• Включає додатковий список літератури, відповідний до навчальних планів
• Завершиться виконанням проекту пов’язаним зі служінням у помісній церкві
• Включатиме церемонію вручення дипломів
• Реєстрація дійсна до 15 вересня 2017; розпочнеться 1 жовтня 2017.

б. Програма для вільних слухачів

Вона доступна для: 

а) поточних пасторів та посвячених служителів; 
б) будь-яких поточних служителів з повною зайнятістю, які пройшли EN Europe Pastors Boot Camp 
(Пасторську Школу, тобто тренінг для зрощення пасторів або церков)

• Включатиме лише навчальний план Лідерство 215
• Розпочинається 1-го липня 2017



4. Яка структура Сертифікованої програми?

• Кожен проходить Лідерство 215 (основне навчання Every Nation) разом із когортою
• Кожен бере участь в одному із напрямків навчання по служінню (одному з п’яти, дивіться нижче)
• Кожен повинен відвідати два виїзні тижні
• Кожен проходить проект пов’язаний зі служінням у помісній церкві

5. Що таке «когорта»?

Когорта – це група різних студентів, які зв’язуються за допомогою відео на щомісячній основі для того, 
щоб обговорити та презентувати матеріал, відповідного курсую Лідерства 215. Це полегшує навчання та 
забезпечує наявність малої групи, в якій можна обдумувати, обробляти та використовувати на практиці зміст 
курсу.

6. Що таке «напрямок служіння»?

Напрямок служіння – цілеспрямоване спеціалізоване тренування по служінню. До цих напрямків входить: 
додаткове читання, проекти пов’язані зі служінням у помісній церкві та відео-зустрічах, які проводяться раз 
на три місяці, та виїзний тиждень. 

7. Які напрямки доступні? (Який напрямок мені обрати?)

За консультацією Вашого старшого пастора, Ви повинні обрати те навчання, яке найбільш пов’язане з Вашим 
покликанням. Доступні п’ять напрямків навчання:

• Пасторський напрямок: для тих, хто є або хоче бути старшими пасторами або їх помічниками у 
 помісних церквах
• Напрямок відкриття нових церков: для тих, хто прагне відкрити церкву в Європі
• Напрямок студентського служіння: для тих, хто є студентським служителем, або прагне служити 
 студентам
• Служіння помісної церкви: для тих, хто є, або прагне бути лідерами у помісній церкві. Це напрямок 
 включає якісні навчання по веденню прославлення, молодіжного служіння, дитячого служіння, малих 
 груп та соціального служіння.
• Міжкультурний напрямок служіння: для тих, хто планує бути учасником міжкультурного 
 студентського служіння, місії або команди по відкриттю церков.

8. Чи повинен я бути присутнім на виїзних тижнях?

Так, усі студенти сертифікованої програми повинні пройти два виїзні тижні. 

9. Скільки необхідно часу, щоб пройти сертифіковану програму?

Плануйте виділяти 12-14 годин на тиждень на домашнє вивчення, а також на когортні (групові) відео-бесіди, 
що проводяться раз на три місяці, і два виїзних тижні.

10. Коли проводитимуться відео-дзвінки?

Дати дзвінків будуть встановлені Вашим координатором когорти та лідером навчального напрямку.
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11. Чи є цей курс акредитованим? 

Проходження курсу Лідерство 215 є мінімальним світовим богослівським стандартом для посвячення в Every 
Nation. Цей курс не визнається іншими навчальними закладами.

12. Який академічний рівень цієї Школи?

Хоч ступінь бакалавра з акредитованого університету не є передумовою, проте навчання передбачає 
здатність виконувати завдання, читати та писати на рівні бакалавра. 

13. Чи можу я отримати залік за семінарські заняття, які я пройшов за межами курсу 
 Лідерства 215? 
Це питання буде розглянуто на основі індивідуальних випадків. Максимально 25% (3 курси) може бути 
розглянуто для зарахування при умові, що буде підтверджена рівноцінна відповідність між курсами.

14. Коли і де проводитимуться виїзні тижні?

Виїзні тижні проводитимуться другого тижня лютого щорічно. Місце проведення буде оголошено.

15.  Як Школа служіння сумісна з програмою ABC3?

Програма ABC3 є нашим підходом до відкриття церков. Вона складається із оцінки, навчання по зрощенню 
пасторів або церков, тренування, спільних зустрічей та консультування. Школа служіння завершиться 
одразу перед або одразу після оцінювання. Ми рекомендуємо закінчити Школу перед тим як відвідувати 
центр оцінювання.

16. Чи варто мені спочатку зібрати підтримку чи вступити в школу?

В даному бюлетені ми виклали декілька напрямків служіння. Дехто буде навчатися у Школі, беручи участь у 
інтерн-програмі (що само собою може вимагати розрахунково-платіжну відомість для фінансування); інші ж 
будуть почнуть навчання після збору підтримки. 

• Ми рекомендуємо пройти Школу перед тим як розвивати команду партнерства для служіння на 
 повну ставку.
• Дехто закінчить Школу після тривалого перебування у служінні на 
 повну ставку
• Ще інші не йдуть по шляху до професійного служіння, тому вони 
 будуть проходити Школу служіння, працюючи на роботі.

17. Які є часові рамки для завершення Програми 
 для вільних слухачів?
Студенти матимуть 36 місяців з моменту вступу для 
завершення заочного курсу.


