ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАКТИКУ
для студентів очно – заочного відділення програми «Бакалавр
пасторського \ християнського служіння»
1. Загальні положення
1.1. Практичне служіння є невід’ємною частиною навчального процесу в
ЛБС. Практика прирівнюється до навчального предмету. Робота
студента в період практики включає підготовку і проведення заходу,
написання звітів, а також зустрічі з куратором та ін.
1.2. Студенти проходять практику в євангельських церквах України. Будьякий вид діяльності може бути зарахований студентові, якщо це
передбачено завданням або (в особливих випадках) за узгодженням з
академічним деканом.
1.3. Академічний декан заочного відділення ЛБС стежить за звітами
студентів і за виконанням ними завдань.
1.4. Один раз в рік академічний декан зв’язується із служителем, якому
студент підзвітний у своєму служінні. В кінці семестру цей служитель
заповнює письмову характеристику студентові, що проходить
практику під його керівництвом. Характеристика передається в
запечатаному конверті.
2. Мета і завдання практики
2.1. Метою практики є уникнення розриву між придбанням знань в умовах
навчання і їх практичним застосуванням у церковному служінні.
2.2. Очікується, що в процесі практичного служіння студент програми
БПС:
2.2.1. зросте духовно, утвердиться у посвяченні Господу;
2.2.2. краще вивчить себе і свої духовні дари, утвердиться в покликанні
на служіння у сфері пасторського служіння;
2.2.3. чіткіше побачить дії Бога в церкві;
2.2.4. набуде досвіду і розвине навики християнського служителя, а
також
навики
дисциплінованості,
організованості
і
відповідальності;
2.2.5. стикнеться з реальним життям і служінням у помісних церквах;
2.2.6. відчує себе потрібним у церкві, здатним не тільки приймати, але і
давати.
3. Академічна завантаженість
3.1. Загальний об’єм практики оцінюється в 16 кредитів, що відповідає 400
годинам занять (підготовка і проведення біблійних проповідей,
розборів Божого Слова, уроків у недільній школі та інших форм
пасторського служіння). З яких практика служіння - 10 кредитів, а
практика спеціалізації - 6.
3.2. Практика служіння відбувається упродовж чотирьох років,
навантаження на один семестр складає 32 години.
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3.3.

Практика спеціалізації проходить після проходження наступних
предметів:
Проповідницька практика
Гомілетика 1
Гомілетика 2
Місійна та євангелізаційна практика
Євангелизм і учнівство
Місіологія
Пасторська практика
Пасторологія
Пасторське консультування

25 год.
25 год.
25 год.
25 год.
25 год.
25 год.

4. Звітність і оцінювання практики
4.1. Успішність студента оцінює пастор помісної церкви, а зараховує
академічний декан очно-заочно відділення.
4.2. Діючим церковним служителям (старші пресвітери, пастори,
пресвітери, диякони, місіонери та ін.) практика зараховується
автоматично на основі їх підтвердження про присвячення служінню
кількості годин, необхідних для проходження практики.
4.3. Студенти, які не є діючими церковними служителями, заповнюють
спеціальний бланк, який підтверджує проходження ними мінімуму
практики.
4.4. Складові підсумкової відмітки:
4.4.1. виконання об’єму практики - 50%.
4.4.2. звіти по практиці - їх відповідність вимогам, своєчасність
здачі та якість заповнення - 25%.
4.4.3. відношення до служіння (на підставі бесід з кураторами, а
також письмових характеристик осіб, відповідальних за служіння
у помісних церквах) - 25%.
4.4.4. практика зараховується, якщо студент має підсумкову оцінку
не менше «Е» за школою ЕСТS.
5. Зміст практики
5.1. Вміст практики в програмі «Бакалавр пасторського служіння»
пов’язаний з профілем програми.
5.2. Студент зобов’язаний брати участь у програмах богослужінь церкви, а
також виконувати завдання, які передбачені у вимогах до практики у
програмі бакалавра пасторського служіння ЛБС. (Вид діяльності і
завдання представлені у таблиці).
5.3. Дозволено здійснювати не більше двох однакових видів служінь на
одну діяльність.
5.4. Розмежування між діяльністю та видом служіння, наприклад,
5.4.1. діяльність: Проповідь
5.4.2. вид служіння: Тематична проповідь.
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5.5.
5.6.

Звіт студента про практику повинен містити не менше 7-х діяльностей.
Кожен студент повинен здати звіт про практику, яка повинна
включати в собі титульну сторінку (оформлення здійснюється на
основі титульної сторінки письмової роботи).

5.7.

Таблиця. Вид діяльності і завдання практики

ДІЯЛЬНІСТЬ (СЕМЕСТРОВА ПРАКТИКА)
Проповіді:
1. Євангелізаційні; 2. Тематичні;
3. Пояснювальні; 4. Текстуальні;
Пасторський досвід
1. Шлюб; 2. Похорон; 3. Миропомазання; 4. Водне
хрещення; 5. Спомин смерті Ісуса Христа;
2. Молитва за Духовне Хрещення;
3. Участь у братській або церковній раді;
4. Консультації, порадництво і свідчення;
Лідерсько-організаторський досвід
1. Поїздка (будь-яка); 2. Свята; 3.Домашня група;
4. Християнське видавництво;
5. Хор;
6. Прославлення;
7. Християнський табір;
8. Служіння милосердя;
9. Медіа-проект;
10. Театральне служіння;
11. Євангелізація;
12. Молодіжне служіння;
Недільна Школа
1. Біблійний урок;
2. Християнський дитячий табір;
Художня самодіяльність
1. Прославлення;
2. Спів у хорі;
3. Соло, дует, тріо, квартет;
4. Вірш;
5. Театральне служіння;
Наукова діяльність
1. Написання статті у Християнській періодиці
2. Діяльність в ЛБС (Стінгазета, Вісник ЛБС, вебсторінка)
Служіння милосердя
1. Відвідування хворого;
2. Служіння в притулку, в домі людей похилого віку;

ЗАВДАННЯ

Кількість годин

Проповідувати, або
викласти тему.

5 год.

спостереження
спостереження
активна участь
спостереження
активна участь

1 год.
1 год.
2 год.
1 год.
2 год.

Організація чи проведення

організація
проведення
проведення
проведення
організація
організація
проведення
проведення
проведення

6 год.
10 год. (4 сторінки)
6 год.
4 год.
10 год.
6 год.
8 год.
1 сценка = 4 год.
8 год.
7 год.

проведення
активна участь

5 год.
3 год.

активна участь
активна участь
активна участь
виконання
активна участь

2 год.
1 пісня = 4 години
2 год.
2 год.
1 сценка = 2 год.

Стаття

1 сторінка = 2 год.
1 сторінка = 2 год.

активна участь
активна участь

3 год.
3 год.
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