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СВІДОЦТВО ПРО ОСОБИСТУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

 
Абітурієнти, які бажають навчатися в Міжнародному Інституті Душеопікунства "Coram 
Deo", повинні висловити свою згоду з прийнятим у МІД "Coram Deo" віровченням, а також 
відповідально поставитися до навчання в МІД"Coram Deo". 
 
Вимоги до студентів: 

 
 Присутність на всіх навчальних модулях. Кожен модуль складається мінімум з 35 

аудиторних годин.  
 Виконання всіх завдань між модулями. Запрошення на кожний наступний модуль 

надається на підставі успішного виконання всіх академічних і практичних завдань 
попереднього модуля. На виконання домашніх завдань потрібно приблизно 10 
годин на тиждень в проміжках між модулями.  

 Виконання фінансових зобов'язань. Студент бере на себе відповідальність за 
покриття витрат пов'язаних з навчанням.  

 Присутність на конференції випускників. Кожен студент повинен відвідати 
одноденну конференцію та урочистий випускний вечір, присвячений успішному 
закінченню навчання. Дата випускного буде встановлена після другого року 
навчання.  

НАШЕ ВІРОВЧЕННЯ 
Символ віри МІД визнає історичну християнську віру, встановлену Писанням  — 
авторитетним і непогрішним Словом Божим. Ми стверджуємо: 

 Що Біблія є богонатхненними, єдино непогрішним і авторитетним Словом 
Божим; 

 Що є один Бог, який існує у вічності в трьох іпостасях: Отець, Син і Святий 
Дух; 

 Божественність нашого Господа Ісуса Христа, Його непорочне зачаття, 
безгрішне життя, Його чудеса, Його замісну і спокутну смерть через Його 
кров, Його тілесне воскресіння, Його вознесіння, Його перебування в силі і 
славі; 

 Необхідність відродження у Дусі Святому для спасіння загиблих і грішних 
людей; 

 Що людина виправдовується по благодаті тільки через віру в Господа Ісуса 
Христа; 

 Служіння Духа Святого, що живе в християнах, яке дає сили жити 
благочестиво; 

 Воскресіння як спасених, так і загиблих: врятованих — на воскресіння в 
життя, загиблих — на воскресіння на вічне засудження; 

 Духовна єдність віруючих у нашому Господі Ісусі Христі та Його Церкві. 
Будь ласка, засвідчте підписом вашу повну згоду з вищевикладеним твердженням 
віри. Не підписуйтесь тут, якщо ви не згодні з якоюсь частиною або всім 
вищевикладеним. 
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