ПОЛОЖЕННЯ ПРО СЕМЕСТРОВУ ПРАКТИКУ
для студентів стаціонарного відділення програми
КОРОТКИЙ ОПИС
Семестрова практика базується на меті уникнути розриву між набуттям знань в умовах
стаціонарного навчання і їхнього практичного застосування у церковному служінні.
ЦІЛІ
Упродовж даної практики студенти:
1. зростуть духовно, утверджуючись в посвяті Господу;
2. краще пізнають себе і свої духовні дари;
3. набудуть досвід і розвинуть навики у різних видах служіння, а також навики
дисциплінування, організованості та відповідальності;
4. зустрінуться з реальним життям і служінням у помісних церквах;
5. будуть бачити дії Бога в церкві;
6. відчують себе потрібними в церкві, здібними не тільки приймати, але й віддавати;
7. навчаться виявляти та вирішувати потреби людей як в церкві, так і в суспільстві;
8. отримають навики роботи в команді.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Практичне служіння є невід’ємною частиною навчального процесу в ЛБС. Практика
прирівнюється до навчального предмету. Праця студента упродовж практики
прирівнюється до «додаткових завдань» згідно стандартів ЄААА (1 кредит практики
відповідає 25 акад. годинам різного виду служіння). Кінцева оцінка по практиці
виставляється вкінці кожного семестру.
2. Студенти проходять практику в семінарії, церквах Львова, Львівської області та інших
областях України згідно нижче визначених стандартів:
ДІЯЛЬНІСТЬ
Проповіді:
1. Євангелізаційні
2. Тематичні
3. Пояснювальні
4. Текстуальні
Пасторський досвід
1. Шлюб
2. Похорон
3. Спомин смерті Ісуса Христа
4. Водне хрещення
5. Миропомазання
6. Молитва за Духовне Хрещення
7. Участь у братській або церковній раді
8. Консультації, порадництво і свідчення
Лідерсько-організаторський досвід
1. Поїздка (будь-яка)
2. Свята
3. Домашня група
4. Християнське видавництво

ЗАВДАННЯ

КІЛЬКІСТЬ ГОДИН

Проповідувати
або
Викласти тему

5 год.

спостереження
спостереження
спостереження
спостереження
спостереження
активна участь
спостереження
активна участь

1 год.
1 год.
1 год.
1 год.
1 год.
2 год.
1 год.
2 год.

організація
проведення
проведення
організація

6 год.
6 год.
6 год.
10 год. (4 сторінки)
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5. Хор
проведення
6. Прославлення
проведення
7. Християнський табір
проведення
8. Служіння милосердя
організація
9. Медіа-проект
організація
10. Театральне служіння
проведення
11. Євангелізація
проведення
12. Молодіжне служіння
проведення
Недільна Школа
1. Біблійний урок
проведення
2. Християнський дитячий табір
активна участь
Художня самодіяльність
1 Прославлення
активна участь
2 Спів у хорі
активна участь
3 Соло, дует, тріо, квартет
активна участь
4 Вірш
виконання
5 Театральне служіння
активна участь
Наукова діяльність
1. Написання статті у Християнській періодиці
2. Діяльність в ЛБС (Стінгазета, Вісник ЛБС,
веб-сторінка)
стаття
Служіння милосердя
1. Відвідування хворого
активна участь
2. Служіння в притулку, в домі для людей
активна участь
похилого віку
Примітка:
- Розмежування між діяльністю та видом служіння, наприклад,
o Діяльність: Проповідь
o Вид служіння: Тематична проповідь.

6 год.
4 год.
10 год.
6 год.
8 год.
1 сценка = 4 год.
8 год.
7 год.
5 год.
3 год.
2 год.
1 пісня = 4 години
2 год.
2 год.
1 сценка = 2 год.
1 сторінка = 2 год.
1 сторінка = 2 год.
3 год.
3 год.

3. Якщо студент приймає участь у будь-якому постійному служінні, обсяг
завдання може бути зменшеним в індивідуальному порядку, але не більше
двох однакових видів служінь на одну діяльність.
4. В кінці кожного семестру кожний студент повинен здати звіт по практиці.
Даний звіт повинен містити не менше п’яти діяльностей. Титульна сторінка
повинна базуватися на основі титульної сторінки письмової роботи.
5. Лідери груп студентів, які проходять практику у визначених церквах,
повинні отримати звіт пастора про їхню працю.
6. Лідери повинні провести оцінювання кожного члена своєї групи згідно
визначеної форми.
7. Кожний член групи має право провести оцінювання його лідера також на
основі визначеної форми.
8. Студентський пастор слідкує за звітністю студентів, проводить періодичні
зустрічі, консультації як з лідерами, групами, так і з кожним індивідуально.
ОЦІНЮВАННЯ
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Оцінювання практики студента проводиться згідно визначених вище
вказаних в таблиці норм.
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