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Магістр гуманітарних наук в сфері душеопікунства
(Мaster of Arts in Biblical Counseling)
Вступ
Програма не пропонує вивчення новітніх і популярних тенденці в сфері
психологі . Навпаки, маємо на меті показати, що світська і християнська психологі
не дієві що до радикальних і стабільних змін в поведінці, або внутрішніх
конфліктах людини. Ця програма цілком, зосереджена на послідовному вивченні
основних уривків та книг Біблі стосовно душеопікуства і забезпечить студентів
необхідними навичками тлумачення, застосування та проголошення всіє волі
Божо .
На кого орієнтована програма
·
Пасторів
·
Керівників та працівників реабілітаці них центрів
·
Духовних робітників з підлітками та молоддю
Особливості програми
·
Викладачі є діючими пасторами церков, які здобули якісну біблі ну освіту і
мають магістерські та докторські ступені.
·
Експозиці ни огляд важливих уривків Бібліі присвячених різним темам
душеопікунства.
·
Наставництво та індивідуальна турбота про студентів.
·
Зручни графік занять, без відриву від роботи і служіння.
·
Модульни формат, яки складається з 9 однотижневих сесі , 3 сесі на рік.
Всього термін навчання 3 роки.
·
Кожен модуль включає передсесі ні завдання, класні заняття, а також
післясесі ні завдання.
Аккредитация
Біблі на семінарія благодаті не має міжнародно чи державно акредитаці . Тим не
менш, ми є членом міжнародно асоціаці християнських навчальних закладів The
Master’s Academy International, що дає можливість студентам та випускникам
продовжити своє навчання в інших навчальних центрах, які мають відповідне
визнання.
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Вимоги для вступу
Для навчання на програмі при маються випускники християнських та світських
навчальних закладів, які надали при нятни диплом ступеня бакалавра. У разі
відсутності в абітурієнта формально християнсько освіти, він має про ти
співбесіду та успішно скласти іспит на знання Біблі і богослов’я. Якщо абітурієнт
не має ступеня бакалавра, після закінчення програми він отримає диплом
бакалавра біблі ного душеопікунства, замість магістерського ступеня. Крім
академічних вимог, абітурієнти також повинні відповідати духовним критеріям,
викладеним у 1 Тимофію 3:1-7; Титу 1:7-9 і брати активну участь у служінні
помісно церкви. Абітурієнти мають заповнити анкету та надати рекомендаціюхарактеристику пресвітера/або братерсько ради помісно церкви.

Академічні вимоги
Вимоги учбового плану. Студент повинен закінчити вивчення всіх предметів,
передбачених у навчальному плані, які становлять 36 адедемічних кредитних
годин, маючи сукупни середні бал не нижче «3,0».
Оцінка успішності та сукупни середні бал. Для того щоб визначити різні рівні
успішності студентів з того чи іншого предмету, у виконанні курсових робіт та
контрольних завдань, семінарія застосовуватиме наступну оціночну шкалу:
Амер.
Процентна
Укр. система
система шкала
оцінювання
А
96 - 100%
5

Пояснення
Відмінно

А-

94 - 95%

4,7

Вище середнього

В+

92 - 93%

4,35

Вище середнього

В

88 - 91%

4,0

Середній результат

В-

86 - 87%

3,7

Нижче середнього

С+

84 - 85%

3,35

С

80 - 83%

3,0

Нижче задовольнить.

С-

78 - 79%

2,7

Незадовільно

Задовільно

Студент, сукупни середні бал якого буде нижчим «3,0» балів (в кінці першого
року навчання), буде поставлени на випробувальни термін, на період
наступного семестру. Якщо ж до кінця випробувального терміну студенту не
вдастся підвищити свою успішність і досягти мінімально-допустимого сукупного
середнього бала, таки студент буде зобов'язани припинити своє навчання.
Тривалість програми
Студент повинен завершити цю програму протягом трьох років. Якщо студент не
виконає академічні вимоги у встановлені вище строки, право на продовження
терміну навчання може отримати тільки з письмового дозволу професорськовикладацького складу. Дозвіл на продовження курсу навчання надаватиметься
лише у випадках кра ньо необхідності та непередбачуваних обставин.
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Виконання завдань та здавання робіт
Студенти які не встигають виконати завдання по предмету, повинні заздалегідь
попередити викладача про запізнення, пояснивши причину до зазначеного
терміну здачі, а не після.
Наступною датою здачі роботи із запізненням автоматично стає перши день
наступно сесі , з обов’язковим зниженням оцінки на 10%, наступне запізнення
знижує оцінку на 20%.

За перше несвоєчасне та невиправдане невиконання завдань, студент отримує
зауваження. Після третього зауваження студент буде переведени на академічни
випробувальни термін.
Усі академічні заборговоності мають бути виконані та здані до початку наступного
семестру. В іншому випадку студент буде переведени на академічни
випробувальни термін, або відраховани від семінарі .
Формат навчання
Програма розрахована на три академічні роки. Кожен академічни рік зазвича
триває з вересня по червень. Навчання проводиться у модульному форматі та
складається з трьох сесі кожни учбови рік. Програма нараховує 18 курсів, що
викладаються протягом 9 однотижневих сесі (3 сесі – кожни навчальни рік).
Кожна сесія включає передсесі ні завдання, класні заняття, а також післясесі ні
завдання.
Додаткова фінансова інформація
Пожертвування за навчання складає __________ грн. за сесію. В продовж навчання
сума може змінитися. Про підвищення вартості пожертв, семінарія повідомить
студентів заздалегідь.
Каталог и вебсайт
Остання версія каталогу, а також інформація про інші програми та служби
розміщена на нашому са ті: https://gbs.org.ua
Список предметів
Назва предмета
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Експозиція Псалмів
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Душеопікунство та розуміння фізіологі та медицини
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Якості біблі ного душеопікуна
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Номер
предмета

Назва предмета

ВС 620

Душеопікунство та розуміння волі Божо , при няття рішень

ВС 721

Душеопікунство та помісна церква

ВС 723

Душеопікунство та вирішення конфліктів

ВС 725

Душеопікунство та систоматична теологія

ВС 727

Душеопікунство і молитва

ВС 728

Експозиція книги Приповісте

ВС 730

Практикум 2

Примітка
Адміністрація програми залишає за собою право, змінювати порядок курсів.
Опис академічного кредита
1 кредит = 15 академічних годин і 30 годин позакласно роботи.
Опис навчальних курсів
ВС 501 Введення в біблійне душеопікунство
Це курс пропонує загальни вступ до основних понять і відмінних рис
біблі ного душеопікунства. Головні теми курсу пояснюють: що таке біблі не
душеопікунство та що воно включає в себе, роль душеопікуна, різні види опіки,
які необхідні, місце душеопікунства в служінні церкви та як теорія та практика
пов’язані з і відрізняються від деяких більш поширених світських моделе і
теорі .
ВС 503 Герменевтика
Це курс є поглибленим вивченням науки та мистецтва тлумачення текста. Буде
приділено особливо уваги застосуванню Святого Письма в душеопікунстві.
Будуть розглянуті різні підходи до тлумачення ключових уривків зі Святого
Письма під час душеопікунства.
ВС 505 Якості біблійного душеопікуна
Це курс допоможе студенту зрозуміти важливість христоподібного характеру і
функціональні якості душеопікуна. Курс також забезпечить середовище для
самоперевірки для теперішнього та ма бутнього зростання, як у ого
особистому ходінні з Ісусом Христом, так і в якості досвідченого біблі ного
порадника.
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ВС 507 Душеопікунство як частина процесу змін
Це курс містить огляд процесу консультування, представляючи комплексну
методологічну модель для просування біблі них змін у людях. Метою цього
курсу є заохочення біблі ного мислення та процедур у процесі допомоги людям.

ВС 508 Душеопікунство сімейних питань
Це курс дасть огляд загальних питань шлюбного та сіме ного консультування,
пов’язаних зі змістом і процесом консультування. Будуть розглянуті основні
труднощі, з якими стикаються сім’ . У курс включено обговорення біблі них
основ і ціле шлюбу, етапів сім’ , розвитку єдності, розуміння та виконання
роле і обов’язків чоловіка/дружини, виправлення проблем у спілкуванні та
способів вирішення конфліктів, що виникають.
ВС 510 Практикум 1
Це курс призначени для застосування біблі них принципів, викладених у
вивчених курсах, до низки конкретних проблем душеопіки. Кожен студент
дослідить і представить класу детальну біблі ну схему консультування щодо
схваленого вчителем питання консультування.
ВС 611 Душеопікунство тих, хто у скорботі
Це курс досліджує теологічні реалі та емпіричні аспекти втрати та горя.
Студенти розглядатимуть роль Писання і біблі но наді в консультуванні тих,
хто перебуває в такому стані.
ВС 613 Душеопікунство людей з залежностями
6Це курс досліджує причини виникнення залежносте , труднощі роботи з
такими людьми, а також як працювати з людьми, які стали рабами залежносте
«кому віддаєте себе як раби на послух, рабами того ви і є» (Рим. 6:16). Також
будуть запропоновані біблі ні стратегі звільнення від гріховних залежносте .
ВС 614 Душеопікунство та експозіційна проповідь
Оскільки експозиці на проповідь це загальне душеопікунство всіе церкви, дуже
важливо, щоби воно звершувалось на високому рівні. Це курс зосереджени на
тому, щоби допомогти студенту, як пастору приділяти достатньо уваги
практичному застосуванню з акцентом на потреби помісно церкви.
ВС 616 Душеопікунство та розуміння фізіології та медицини
Це огляд фізіологічних факторів, які впливають на сфери життя людини та
важливі для консультування ціє особи.
ВС 618 Експозиція Псалмів
В цьому курсі буде зроблено огляд книги і важливу роль в піклуванні про души.
Також буде приділено увагу експозиці вибіркових псалмів, які будуть корисними
в служінні душеопікунства, оскільки викривають проблеми і х рішення Божим
шлахом.
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ВС 620 Душеопікунство та розуміння волі Божої, прийняття рішень
Розуміння Божо волі є досить частим питанням консультування. Це курс буде
зосередженни на тому, щоби затвердити роль Слова Божого в при нятті
важливих життевих решень. Також будуть розглянуті інші джерела пізнання і х
хибність.

ВС 721 Душеопікунство та помісна церква
Це курс підготує пасторів для впровадження біблі ного душеопікунства в
життя помісно церкви. Буде наголошено на біблі них і богословських причинах
церковного душеопікунства, як інтегрувати консультаці не служіння з іншими
видами діяльності місцево церкви
ВС 723 Душеопікунство та вирішення конфліктів
Це курс призначени для того, щоб допомогти студенту по-біблі ному
подумати про конфлікт і про те, як вирішувати конфлікти таким чином, щоб
прославляти Господа (1 Кор. 10:31). Курс запропонує біблі ні вірші і принципи
для вірішення конфліктів богоугодним шляхом. Ці принципи застосовуються до
всіх сфер життя, де формуються міжособистісні стосунки, включаючи сім’ю,
церкву та роботу.
ВС 725 Душеопікунство та систематична теологія
Це курс пропонує розгляд теологічних реалі , які складають основу
правильного підходу до душеопіки. Особливи наголос приділяється природі
Бога та людини, біблі ного визначення образу Бога, природи гріха, реалі
відродження та поступового освячення, концепці «плоті», розуміння серця/
розуму, як це використовується в Святому Письмі.
ВС 727 Душеопікунство та молитва
Це курс вивчає роль молитви у важливих біблі них уривках, церковних подіях і
сучасному суспільстві з відповідним застосуванням для біблі них консультаці
сьогодні. ого розроблено, щоб спонукати студентів брати участь у
послідовному та спільному молитовному житті, оскільки це підготує х до
відповідальності за ефективне служіння віруючим у біблі них консультаціях, а
також це стосується учнівства чи освячення для того, хто консультується.
Оцінюються питання, пов’язані з напругою щодо суверенітету Бога, дисципліни
та відповідальності люде молитися та відповідати, балансу між обов’язками
радника та ролі Святого Духа.
ВС 728 Експозиція книги Приповістей
Це курс є експозиці ним дослідженням книги Приповісте з особливим
значенням для біблі ного душеопікунства.
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ВС 730 Практикум 2
Це курс складається зі спостережень та обговорень консультаці них сесі ,
розроблених, щоб допомогти студенту набути практичних навичок
консультування шляхом спостереження, оцінювання, критики та обговорення.
Курс також передбачає практичне застосування принципів біблі ного
консультування та різних методологічних аспектів процесу консультування.
Курс включатиме участь студентів у консультуванні в якості консультанта,
консультанта та спостерігача. Ці заходи стануть основою семінарських
обговорень, де консультування буде проаналізовано з біблі но точки зору. Мета
полягає в тому, щоб допомогти студенту вивчити, оцінити та відточити сво
практичні навички консультування.

Професорсько-викладацький склад
Грег Уайт, отримав M.Div., Th.М. в The Masters Seminary; D.Min в процесі The
Masters Seminary (Сан-Вале , Каліфорнія). Представник The Master's Academy
International у Європі; викладач Нового Заповіту.
Брюс Алворд, отримав M.Div., Th.М. в The Masters Seminary ,
D.Min., The Dallas Theological Seminary, викладач
Гомілетики, Біблі но географі та експозиці Нового Заповіту.
Олег Калин, отримав М.Div., Ірпінська біблі на семінарія, Тh.M., EBTC (Берлін,
Німечина), D.Min в процесі The Masters Seminary (Сан-Вале , Каліфорнія),
викладач давньогрецько мови, та експозиці книг Нового Заповіту.
Ігор Бодун, отримав М.Div., Ірпінська біблі на семінарія, Тh.M., EBTC (Берлін,
Німечина), D.Min в процесі The Masters Seminary (Сан-Вале , Каліфорнія),
викладач гомілетики та біблі но експозиці ;
Руслан Качур, отримав М.Div., Ірпінська біблі на семінарія (Ірпінь, Укра на),
Тh.M., EBTC (Берлін, Німечина), викладач давньоєвре сько мови та експозиці
книг Старого Заповіту.
Евгеній Петренко, отримав М.Div., Ірпінська біблі на семінарія (Ірпінь, Укра на),
в процесі Тh.M., EBTC (Берлін, Німечина), викладач систематично теологі ,
історичного богослів’я та апологетики.
Микола Леліовський, отримав МАВS, The Masters University (Санта Кларіта,
Каліфорнія) в процесі Тh.M., EBTC (Берлін, Німечина), викладач герменевтики,
біблі ного богослів’я, експозиці книг Старого Заповіту.
Олексій Зуев, отримав М.Div., Ірпінська біблі на семінарія (Ірпінь, Укра на),
студентськи декан, викладач пастирелогі , систематичного богослів’я.
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Максим Олійник, отримав М.Div., Ірпінська біблі на семінарія (Ірпінь, Укра на),
викладач біблі ного душеопікунства, пастирелогі , експозиці Нового Заповіту.

Контактна інформація
Грег Уа т
Представник The Master's Academy International у Європі
g.white@gbs.org.ua
+380638336910
Брюс Алворд
Координатор курсів біблі но проповіді
b.alvord@gbs.org.ua
+380634755379
Олег Калин
Координатор програми магістр дівініті (M.Div)
o.kalyn@gbs.org.ua
+380677791088
Максим Олі ник
Координатор програми молодши бакалавр церковного служіння (M.A.B.C.; А.А.В.S.)
m.oliinyk@gbs.org.ua
+380938149441
Микола Леліовськи
Координатор програми магістр мистецтв у галузі бібле стики (M.A.B.S)
m.leliovskyi@gbs.org.ua
+380931264697
Едуард Бо чук
Бухгалтер
e.boichuk@gbs.org.ua
+380504403624
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Ярослав Саяпін
Директор при мально комісі
y.sayapin@gbs.org.ua
+380936059499

Правила для студентів Біблійної семінарії благодаті
I. Спілкування з Богом
Мета будь-якого християнського навчання – сприяти духовному зростанню та
пізнанню Бога. Якісна біблі на освіта сприяє розвитку духовно зрілості. Усі
співробітники, викладачі та студенти повинні ревно прагнути виявляти плод
Святого Духа (Гал. 5:22-23) та дотримуватись вимог для церковних провідників
(1 Тим. 3 і Титу 1). Відповідно всі заходи (заняття, зустрічі та спілкування) мають
бути проникнені молитовною атмосферою та сприяти духовному зростанню.
Для досягнення ціє мети кожен день починаеться з коротко молитви про
семінарські та особисті потреби. Один або два рази за сесію в залежності від
факультету проводиться біблі на година для того, щоб спільно навчатися від
ого Слова. Кожен студент повинен вважати такі зустрічі сво м пріоритетом
(Євр. 4:16).
ІІ. Присутність на заняттях
Усі студенти повинні дисципліновано відвідувати усі сесі , своєчасно відвідувати
усі заняття, виконувати всі домашні завдання. Важливо приходити на всі заняття
після перерви вчасно, показуючи повагу до викладачів та всіх студентів. Не слід
призначати жодних зустріче або телефонних розмов під час поточних занять.
Студенти можуть бути відсутніми на сесі /за нятті або не виконати завдання у
строк тільки з поважно причини та за попередньою домовленістю з деканом
факультету та викладачем курсу.
ІІІ. Іспити та курсові роботи
Студенти відповідальні за те, щоб вчасно складати всі іспити та письмові роботи.
Винятком із правила може бути хвороба студента або поважні сіме ні обставини.
Перенесення іспиту або складання не у термін має узгоджуватися з викладачем
заздалегідь. Усі задані курсові та проміжні письмові роботи здаються у формі,
визначені викладачем курсу, та мають бути оформлені відповідно до вимог
семінарі .
IV. Скарги
Семінарія заохочує відкрите спілкування між студентами, викладачами та
адміністрацією. Тому, якщо студент має скаргу на викладача, співробітника
семінарі або брата з групи, він повинен діяти відповідно до (Мт. 18:15-18). У разі
невирішеного питання для подальшого вирішення проблеми він має звернутися
до декана факультету.
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V. Правила поведінки
У світлі високого покликання до служіння і велико відповідальності
християнського керівника бути прикладом для інших, студенти Біблі но
семінарі благодати повинні дотримуватися на вищих стандартів особисто
поведінки. Внаслідок цього семінарія вимагає, щоб студент дотримувався таких
правил:
1. Бути вірним, посвяченим та активним у служінні помісні церкві.
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2. Відповідати правилам зовнішнього вигляду, при нятим у БСБ «ділови
повсякденни стиль»: штани, сорочка або теніска, за бажанням краватка.
3. Бути дисциплінованим у використанні сучасних засобів зв'язку, під час
прослуховування, читання чи перегляду різних матеріалів в Інтернеті.
4. Уникати всіх форм неправди: обману, плагіату, розповсюдження
неліцензованого програмного забезпечення, невиконання особистих
зобов'язань.
5. Дотримуватися біблі ного портрета сіме ного життя, подружніх взаємин,
сексуально чистоти та цнотливості.
6. Зберігати атмосферу християнсько поваги та любові до викладачів та
співробітників семінарі .
VI. Загальні правила та обов'язки студентів, які проживають у гуртожитку
Студенти зобов'язані:
1. При жджати на сесію та поселятися до гуртожитку лише згідно з розкладом.
Якщо студенту необхідно при хати раніше або затриматися пізніше
відведених дат сесі , він повинен погодити це заздалегідь з деканом
факультету.
2. Дотримуватись правил внутрішнього розпорядку та правил проживання в
гуртожитку, техніки безпеки, пожежно безпеки та ін.
3. Дба ливо ставитися до приміщень, обладнання, меблів та ма на гуртожитку.
4. Своєчасно повідомляти про неполадки електричного, сантехнічного
обладнання та меблів коменданту гуртожитку.
5. Відшкодовувати завдані матеріальні збитки, що виникли з вини студента.
6. Щодня підтримувати порядок у кімнатах, застеляти ліжко, не залишати
сміття у кімнатах.
7. При виході на заняття та при виселенні із гуртожитку закривати вікна у
спальних приміщеннях.
8. Економно витрачати тепло, електроенергію та воду.
9. Поважно ставитися до всіх, хто проживає в гуртожитку, персоналу та не
створювати перешкод заняттям та відпочинку.
Забороняється у спальних приміщеннях:
1. Заносити, зберігати та при мати будь-яку жу та напо (крім води);
2. Заходити до спальних приміщень без змінного взуття.
3. Наклеювати або закріплювати на стінах та меблях різні предмети, картини,
оголошення, розклад та ін.;
4. Самовільно переносити інвентар із одніє кімнати до іншо ;
5. Розміщувати сторонніх осіб на нічліг.
6. Вмикати музику та гучни зв'язок, які перевищують чутність у межах
кімнати.
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У туалетних та душових кімнатах:
1. Кидати туалетни папір, поліетилен, гігієнічні пакети в унітаз.
2. Ставати ногами на унітаз.
3. Залишати унітаз брудним після використання.
4. Залишати воду, що безконтрольно тече з крана, особливо в душі.

Правила користування їдальнею та лаунж зоною:
Важливо дотримуватися загально чистоти та гігієни. Не дозволяється
відвідувати дальню у верхньому одязі та головних уборах.
VII. Дисциплінарні заходи та відрахування
Семінарія залишає за собою право застосування дисциплінарних заходів та
стягнень у тому числі відрахування для студентів, які порушують
запропоновані правила.
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VIII. Положення про вільних слухачів
Вільни слухач – студент, яки відвідує курси Семінарі , але не оцінюється та не
отримує офіці ного диплома. Щоб стати вільним слухачем обраного курсу,
необхідно повідомити про бажання адміністраці семінарі не пізніше, ніж за два
тижні до початку курсу. За наявності місця така людина буде зареєстрована на
курс і має сплатити свою присутність. Вільни слухач отримує доступ до
друкованих матеріалів курсу та має можливість бути присутнім у класі, але не
повинен активно ставити запитання та відволікати увагу викладача.

