
ОГЛЯДОВИЙ ПРОСПЕКТ 
ДЛЯ МІЖНАРОДНИХ СТУДЕНТІВ



МІСТЕЧКО БАРРІ ЗАЧАРУЄ ВАС З 
ПЕРШОГО ПОГЛЯДУ

Місто Баррі знаходиться на озері Сімко, в неймовірно мальовничій місцевості, з 
золотими пляжами, екологічно чистими парками, оточене чаруючими схилами. 
Саме своєю незабутньою природою воно приваблює велику кількість туристів.

Баррі знаходиться в 45 хвилинах їзди від Торонто. Місто є ідеальним 
для студентів. Саме тут вони можуть повністю поринути в канадську 
культуру. Серед  основних переваг міста - дешева вартість проживання 
та великі можливості подальшого професійного розвитку.

Баррі – це також ідеальне місце для гарного відпочинку – пікнік та 
чудовий шопінг можуть стати початком прекрасних вихідних. В цьому 
місті є все те,  що ви очікуєте побачити тільки у великих містах, але 
в меншій, зеленішій, безпечнішій і більш мирній атмосфері.

Всі іноземні студенти мають можливість жити справжнім канадським життям, 
кожного дня спілкуючись з канадськими студентами та місцевими мешканцями.

Бурхливе нічне життя Баррі представлене різноманітними видами - від 
численних кафе, барів, ресторанів до тематичних клубів. Місто також 
пропонує зануритися в середовище мистецтва та творчості, відвідати  
музичні та художні фестивалі, парки, музеї, художні галереї, скуштувати 
світову кухню, та спробувати себе у різних видах спорту та в екотуризмі.

РОЗТАШУВАННЯ СТУДЕНТСЬКИХ 
МІСТЕЧОК
В Баррі знаходиться одне з 7ми студентських містечок Georgian College. Інші 6 
містечок розташовані в містах Мідленд, Мускока, Оранджвіл, Ориллія, Оуен Саунд та 
Південний Джорджіан Бей.

Кожне студентське містечко колледжу надає можливість отримати гарну освіту 
в унікальному канадському навколишньому середовищі. Наприклад, в Оуен 
Саунд існує широкий спектр програм денної форми навчання. Серед усіх програм 
особливо славиться Морська інженерія світового класу, а також Технологочіні 
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СІЧЕНЬ  8º
ЛЮТИЙ  7º
БЕРЕЗЕНЬ  2º
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ЛИПЕНЬ  22º
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ЛИСТОПАД  6º
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ВІДСТАНЬ

45 ХВ.
від Торонто

10 ХВ. 
від лижного курорту Скай 
Веллі

45 ХВ.
від курорту Блу Маунтин

30 ХВ.
від пляжу Васага

40 ХВ. 
від тематичного парку 
Вандерленд

60 ХВ. 
парку Алгонквин

2 ГОД. 
Ніагарського водоспаду
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Barrie Campus

GEORGIAN COLLEGE БУВ НЕЩОДАВНО 
ПРОТЕСТОВАНИЙ СЕРЕД КОЛЕДЖІВ 
ОНТАРІО ТА ОТРИМ АВ ВИСОКІ 
ПОКАЗНИКИ ЗА  КЛЮЧОВИМИ 
ПОКАЗНИКАМИ ЕФЕКТИВНОСТІ 
PERFORMANCE INDICATORS žKPIŸ:

 •  87 % випускників Georgian College 
з  легкістю знаходять роботу після 
закінчення коледжу. В той час, 
як з випускників решти коледжів 
Онтаріо працевлаштовуються 
лише 83%.

 •  Рівень задоволення випускниками 
з становить 81,6 %, в той час 
як в усіх інших закладах він не 
перевищує 80,1%.

І ЦЕ ЩЕ НЕ ВСЕ:
 •  Georgian College є лідером 

серед коледжів Онтаріо по 
працевлаштуванню випускників.

 •  В коледжі навчаються 11000 
студентів, серед яких 1066 
міжнародних студентів з 52х країн.

 •  Близько 28000 реєстрацій на рік.

 •  Близько 500 угод з 47 учбовими 
закладами по всьому світу.

 •  Коледж ввійшов у ТОП-100 
найкращих роботодавців 7 разів.

 •  5 разів ввійшов у список 
Канадських роботодавців, які 
агітують за екологічно орієнтовані 
ініціативи .

 •  RКоледж отримав найвищі оцінки 
в обласній програмі забезпечення 
процесу якості аудиту  (Program 
Quality Assurance Provess Audit) за 
2010 рік.

 •  За національною кримінальною 
статистикою Канади місто Баррі 
визнане найбезпечнішим серед 
всіх міст
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 БІЛЬШЕ 45 РОКІВ 
АКАДЕМІЧНОГО 
УСПІХУ
Неважливо, яку програму 
ви обираєте: «Англійська, як 
друга мова» чи «Післяшкільна 
академічна програма», ваше 
навчання не обмежується лише 
роботою в класі. Навчаючись тут 
ви отримаєте безцінний досвід 
роботи, а крім того, налагодите 
нові зв’язки та знайдете багато 
друзів. Тут ви зможете відкрити 
в собі нові таланти та досягти 
успіху в навчанні. Тебе завжди 
раді вітати в Georgian college.

 НЕПЕРЕВЕРШЕНІ 
УМОВИ ПРОЖИВАННЯ 
В СТУДЕНТСЬКОМУ 
МІСТЕЧКУ БАРРІ

Студенти можуть цілодобово користуватися величезною 
бібліотекою та лабораторіями, в яких більше 3000 
комп’ютерів. У всіх будівлях є Wi-Fi.

У всіх класах встановлено інтерактивні дошки та 
мультимедійні технології. Ви можете тренуватися в гарно 
обладнаному тренажерному залі з новітніми еліптичними 
машинами та біговими доріжками, також тут є зал для 
баскетболу, футболу, волейболу, та інших видів спорту. Крім 
того, у вас є можливість приєднатися до команд коледжу і 
приймати участь у змаганнях з улюблених видів спорту.

Також в студенському містечку Баррі ви зможете знайти  
художню галерею, масажну клініку, стоматологічну клініку, 
кабінет лора та магазин оптики, готель та конференц-зал, 
книжковий магазин та багато іншого.

В містечку є кафетерії та ресторани першого та другого класу, 
де ви зможете насолодитися різноманітними стравами. 
Крім того, тут знаходяться два ресторани Tim Hortons, кафе 
Pizza Pizza, Subway та студентська столова Georgian Dining 
Room (обід тут готується студентами, які відвідують кулінарні 
курси).
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БІЛЬШЕ МОЖЛИВОСТЕЙ ПОДАЛЬШОГО НАВЧАННЯ

125+ 

6,200

500+ 

УСПІХ У РОБОТІ

87%

ОБИРАЙТЕ GEORGEAN
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наших випускників знаходять роботу 
впродовж 6 місяців

ВЕЛИКА КІЛЬКІСТЬ РОБОТОДАВЦІВ

роботодавців пропонують нашим студентам 
цікаву роботу, а також оплачуване стажування 
для міжнародних студентів.

19 
МОЖЛИВОСТІ ОТРИМАННЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЮ

19 програм на отримання наукового ступеня запропоновані 
коледжем та іншими університетами-партнерами (University 
Partnership Centre).

НЕОБМЕЖЕНИЙ ВИБІР

стільки денних програм з різних напрямків 
та дисциплін доступні в коледжі. 

стільки зв’язків та угод має коледж з іншими 
учбовими закладами, що пришвидшує процес 
переходу випускників коледжу на подальше 
навчання. 



МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР В GEORGIAN COLLEGE ВАШ 
ДРУГИЙ ДІМ

Ми знаємо, що вам необхідно для того, щоб стати успішним студентом. Ми надаємо багато послуг аби допомогти вам 
почати своє майбутнє в коледжі, та підтримуємо вас під час навчання. З першого дня та до випускного наш коледж 
буде давати вам все необхідне, щоб ви змогли розкрити свій потенціал.

  МИ НАДАЄМО ШИРОКИЙ СПЕКТР ПОСЛУГ, ВКЛЮЧАЮЧИ:

 • Зустріч з аеропорту;

 • Надання помешкання (проживання у приймаючій сім’ї або в гуртожитку в/за межами студентського містечка).

 • Студентська страховка;

 • Знайомство з коледжем та місцевістю. 

 • Соціальні та культурні заходи;

 • Приватні консультації;

 • Бібліотека (з необмеженим доступом до Інтернету);

 • Центр навчання, направлений на підвищення успішності студентів;

 • Допомога при складанні резюме, отримання навичок для співбесід.
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 МОЖЛИВОСТІ РОБОТИ
Так! Міжнародні студенти мають повне 
право працювати в Канаді.
Міжнародні студенти, які мають діючий дозвіл на навчання та включені в 
програму стажування, повинні отримати дозвіл на роботу, для того щоб 
мати можливість працювати за межами кампуса. Через те, що в кожному 
семестрі стажування (Co-op) може бути різний роботодавець, дозвіл 
на роботу буде включати умови про те, що Georgian College являється 
роботодавцем і може вирішувати, де студенти можуть легально 
працювати. Дозвіл дає право працювати за межами студентського 
містечка тільки на посадах, які відповідають вимогам программи 
стажування. Студенти повинні мати дозвіл на роботу до того, як почнуть 
працювати.
Студенти з діючим дозволом на навчання на програмі яка веде до 
наукової ступені, диплому чи сертифікату, та яка триває щонайменше 6 
місяців, мають право працювати 20 годин на тиждень на території чи за 
межами кампусу:

 •  під час свого навчання

 • або протягом вільних від навчання днів, тобто на зимових, літніх та 
осінніх канікулах.

 •  Щоб отримати дозвіл на роботу, вам потрібно:

 • Мати діючий дозвіл на навчання; 

 •  Бути студентом денної форми навчання;

 • Навчатися на академічній або професійній тренувальній програмі;

 •  Учасники програм «Англійська, як друга мова»  та «Англійська для 
академічних цілей»  не мають права на дозвіл на роботу.  

Іноземні студенти, які навчаються за програмою охорони здоров’я,  
можуть завершити їхню практику в Канаді без дозволу на роботу в тому 
випадку, якщо робота орієнтована на навчання. В середньому, практика 
повинна тривати 4 місяці або менше.

Робота поза межами кампусу: для більш детальної інформації, перейдіть, 
будь ласка, за посиланням: www.cic.gc.ca/english/study/studychanges.asp

Після випуску іноземні студенти мають право подати документи на 
отримання дозвілу на роботу терміном на 1 або 3 роки. Це надасть 
можливість вам отримати досвід роботи в Канаді. Такий дозвіл ви 
зможете отримати тільки після схвалення вашої заяви службою HRSDC. 
Студенти повинні мати діючий дозвіл на навчання та зареєструватися 
протягом 90 днів після закінчення навчання (після отримання ваших 
кінцевих оцінок).

Студентська Адміністративна Рада  /
Students’ Administrative Council (SAC)
Наша студентська адміністративна рада створена спеціально для 
підвищення досвіду студентів та для надання їм підтримки у разі 
необхідності. В кожному студентському містечку щорічно обирається 
один представник Ради, який представляє всіх студентів коледжу. Б Баррі 
такий представник слідкує за спортивним обладнанням, проводить 
знайомство нових студентів за кампусом, та проводить різноманітні 
свята. Студентська Рада також допомагає в організуванні ночі кіно, 
лекцій, концертів, зимового тижню карнавалу, екскурсій і багато іншого!

ВІДВІДАЙТЕ
МОНРЕАЛЬ
КВЕБЕК
ОТАВА
НЬЮ ЙОРК

СПРОБУЙТЕ
КАНОЕ
СНОУБОРДИНГ
ВЕРХОВА ЇЗДА
ВОДНІ ЛИЖІ

ПОРУЧ
3
Кінотеатри

4
Супермаркет

+20
Лижні Курорти

+100 
Гольф Клуби
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ПРОЖИВАННЯ У ПРИЙМАЮЧОЇ 
РОДИНИ

Georgian College забезпечує студентів чудовою 
можливістю скористатися програмою підбору 
проживання в сім’ї. Студенти можуть відчути стиль 
життя канадців та встановити гарні відносини в 
суспільстві. Наша “homestay program” (проживання у приймаючої родини) 
забезпечує студентів безпечними, турботливими та привітними господарями, завдяки 
яким студенти зможуть вдосконалити свої мовні здібності та дізнатися більше про 
канадську культуру. Господарі в сім’ї забезпечують студентів всіма необхідними 
предметами домашнього вжитку, в тому числі, спальнею зі всіма необхідними 
меблями. Більшість будинків знаходяться поруч із зупинками громадського 
транспорту або ж в декількох хвилинах ходьби від коледжу.

ПРОЖИВАННЯ 
В СІМ’Ї З 

ХАРЧУВАННЯМ 
Приймаюча родина пропонує корисну 
та збалансовану їжу (сніданок, обід та 
вечерю) щодня, включаючи вихідні дні.

ПРОЖИВАННЯ 
В СІМ’Ї БЕЗ 

ХАРЧУВАННЯ 
Студент ділить кухню з господарями 
будинку. Сам купує та готує їжу, а 
також, прибирає за собою. Господарі 
будинку, в свою чергу, допомагають 
студенту навчитися користуватися 
усіма приладами на кухні та 
пояснюють, де знаходяться продуктові 
магазини

525 КІМНАТ
У резиденції

2 МІСЯЦІ 
мінімальний термін 
проживання у прийомній 
сімї.

2 СЕМЕСТРИ 
мінімальний термін 
проживання в резиденції

АВТОБУСНА 
ЗУПИНКА 
at college entrance

ДЕШЕВШЕ НА 
15 —50%   
у порівнянні з торонто
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ПРОЖИВАННЯ В 
СТУДЕНТСЬКОМУ 
МІСТЕЧКУ

Студентське містечко надає студентам можливість 
проживати у гуртожитку. Це дає змогу студентам  
долучитися до студентської спільноти та збагатити 
свій академічний досвід. Вам пропонується 
кімната з двоспальним ліжком, письмовим столом, 
стільцем, телевізором та шафою. Вам доведеться 
ділити ванну кімнату та вітальню з іншим 
студентом. Якщо ви хочете дізнатися, як протікають 
будні в резиденції, як подавати документи та 
оплачувати проживання, завітайте на наш вебсайт 
GeorgianCollege.ca/residence. Для того, щоб 
жити в резиденції ви маєте навчатися в коледжі 
принаймні 2 семестри. Приватні резиденції 
розташовані при студентських містечках Ориллія 
та Оуен Санд.

ПРОЖИВАННЯ 
ЗА МЕЖАМИ   
СТУДЕНТСЬКОГО 
МІСТЕЧКА

В містечку Баррі є великий вибір апартаментів. 

Студентська резиденція Georgian Green: надає 
апартаменти всього в 5 хвилинах пішки від 
Georgian College. 4-поверхові будівлі вміщають 
257 студентів та були спеціально розроблені  для 
того, щоб студенти Georgian College мали в своєму 
розпорядженні все необхідне для комфортного 
проживання та ефективного навчання.

Для більш детальної інформації завітайте, будь 
ласка, на сайт www.studentrez.com/georgian-
green/.

PМісця проживання для студентів (Place4Students)

Georgian College співпрацює з Place4Students.com. 
Це компанія, яка спеціалізується на наданні послуг 
з підбору помешкання для студентів за межами 
коледжу. Крім того, студенти мають прекрасну 
можливість пожити за межами студентського 
містечка.

Для більш детальної інформації завітайте, будь 
ласка, на сайт www.Place4Students.com.
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  Ізабелла Денг

“ Моя ціль в житті – стати 
професійним  маркетологом. 
Я хочу працювати як на 
стороні клієнта, так і на сайті 
постачальника. На даний момент 
я проводжу дослідження в 
межах компанії Mediacom. Ця 
компанія є однією з лідируючих 
світових інформаційних агенцій.

 Завдяки цьому стажуванню, я  
 можу вдосконалити свої аналітичні  
 навички за короткий проміжок  
 часу. У той же час, я бачу реальну  
картину реального світових ринків. 
Таким чином, у мене є можливість  
 зрозуміти, як працює 

Я божеволію від спорту. Можливо, в 
один прекрасний день, коли в мене 
буде достатньо досвіду, я зможу 
стати директором або головним 
менеджером на гольф-курсі. Я 
обрав навчання в Канаді через 
культуру та можливість значно 
покращити свої мовні навички.

Я обрав Georgian через безпечне 
розташування, розвинену 
інфраструктуру, одну з найкращих 
гольф-програм та чудову команду з 
бадмінтону. Мої знання  англійської 
мові дійсно покращилися.

Мені дуже подобались шкільні 
екскурсії, які організовував 
Міжнародний центр. Вчителі 
гольф-програми та співпрацівники 
Міжнародного центру дійсно 
мені дуже допомогли.”  

Марина Перейра    
Рікардо

Я розпочала навчання за програмою “ дизайну в Бразилії в 2008 році, а потім 
отримала стипендію на вивчення 
Дизайну Інтер’єру в Georgian. 
Програма була дійсно інтенсивною, 
але повноцінною. Це показало 
мені, скільки труднощів ще чекає 
мене на моєму кар’єрному шляху.

Через півтора року навчання в 
Georgian, я повернулася до Бразилії, 
аби закінчити моє навчання там. 
Тепер я працюю над відкриттям моєї 
власної компанії – MaricDesign.

В Georgian все було дійсно чудовим.

Я отримала зовсім незвичний для 
себе досвід, оскільки залишила свою 
країну, родину та друзів і переїхала 
в інше місце, де я мала спілкуватись 
нерідною для мене мовою. Але 
все ж таки я почувала себе як 
вдома. Я гарно провела там час і 

 

зустріла багато нових друзів.

 
 

”

щоб я отримав Канадський паспорт, і тоді для мене відкриється більше 

можливостей. У мене було 2 тітки, які жили в містечку Баррі, і вони порадили 
мені Georgian, саме тому я вирішив отримувати вищу освіту саме тут. 

потрібно було працювати. Програма «Англійська для академічних цілей» допомогла мені 
подолати ці труднощі. В коледжі готові допомогти будь-якому студенту, який має таку проблему. 
Якщо вам потрібна індивідуальна практика з викладачем, то вам завжди будуть раді. 

  Зараз я навчаюся за програмою «Інженер-механік» і я радий, що 
математичний центр також є доступним для мене.

який допоможе вам стати успішним.”

ВІДГУКИ СТУДЕНТІВ
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Етан Цао

“ 

Я з Саудівської Аравії і я вчив англійську все своє життя . Моя родина хотіла, 

Коли я почав навчання, моя розмовна англійська була гарною, але над правописом ще

До сих пір, я мав гарний досвід. Це неймовірно сильний коледж, який 

“ 

“ 

бізнес у цій галузі.



Я обрала Georgian через його величезне студентське містечко, 
добре розвинену інфраструктуру та наявність якісного 
обладнання в лабораторіях та комп’ютерних класах. На багатьох 
програмах є стажування, яке є невід’ємною та необхідною 
частиною в навчанні міжнародних студентів, адже це дає їм 
можливість отримати досвід в Канаді, щоб спростити подальші 
пошуки роботи.

Я інженер-механік, і всі курси тут влаштовані таким чином, щоб 
задовольнити потреби студентів цієї програми. Професори добре 
освічені та мають гарний досвід в цій сфері, з їхньою допомогою я 
змогла закінчити цей курс на відмінно.

Я обожнюю семестр зі стажуванням, це чудова нагода застосувати 
свої знання на практиці та отримати додатковий досвід.

Після закінчення навчання я б хотіла знайти престижну роботу 
в сфері інженерії, в міжнародній компанії, у якої є відділення в 

тому що чула про цю країну тільки гарні відгуки. Канада 
- це прекрасна країна з чудовими умовами для вивчення 
англійської мови. Коли я вирішила знайти коледж через 
Інтернет, я натрапила на Georgian. Я побачила, що там є 
багато цікавих програм, а особливо програма моєї мрії – 
«Дизайн інтер’єру».

Мені дуже подобається жити в Баррі, оскільки люди 
тут дуже дружелюбні і вони завжди допомагають один 
одному. Тут дуже багато розваг влітку. Коли на вулиці 
сніг, все навкруги здається таким тихим. А пейзажі, які ви 
побачите, стануть незабутніми.

В Georgian є Центр правопису, в якому завжди 
готові допомогти студентам позбавитися проблем з 
правописом. Коли у мене виникали труднощі з будь-
якими текстами, мені завжди надавали необхідну 
допомогу.

Я прагну здобути кар’єру. Звичайно ж, на шляху до цього 
мені буде траплятись багато труднощів, які я буду долати, 
адже якщо людина любить свою роботу, вона вкладає в 
неї весь свій ентузіазм, щоб збільшити свій потенціал. Це 

Цай Тунг Чен

те, про що я мрію.

Янг Янг

розвиненою системою навчання. Також я розмовляв зі своїми друзями, які 
закінчили Georgian college, і в мене склалося гарне враження про нього. 

Мені дуже подобається навчання та ситуація з працевлаштуванням в Баррі. 
Тут мальовничі пейзажі, здоровий спосіб життя, ввічливі люди, та різноманітні 
заходи.

Чудові вчителі роблять все можливе для якісного навчання. А система 
навчання тут просто дивовижна. Як тільки я зрозумів, як з цим справлятися, 
то не відчував жодного дискомфорту. В той же час викладачі та працівники 
коледжу повідомляли мене про будь-яку можливість волонтерства або 
тимчасової роботи. Це зробило моє перебування в Канаді ще простішим.

Я вдячний за всі знання, які я отримав за той час. Але більш за все я радий, 
що працюю тепер в студентському кафе FirstClass. Після двох співбесід, я був 
єдиним з моєї країни, кого прийняли в команду. Я так пишаюся цим! Мені дуже 
подобається те, як ми спілкуємось один з одним. Ми як одна сім’я. Робота тут 
приносить справжню насолоду.
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Я обрала навчання в Канаді ще коли була в Тайвані, 

“ 

“ 

“ 

“ 

Китаї.

Крис Янг
Я обрав навчання в Канаді, тому що це мультинаціональна країна, з високо 

“ 

“ 



95% 
студентів в 
коледжі – це 
англомовні 
канадці.
Georgian College 
створює ідеальні умови 
для щоденної інтеграції 
міжнародних студентів. 
Поза навчанням, 
студенти занурюються в 
студентську атмосферу 
за допомогою 
різноманітних 
видів діяльності, які 
відбуваються щодня. Ви 
постійно знаходитесь в 
оточенні носіїв мови - 
Канадських студентів!

Культурна еміграція в 
середовище вищої освіти
Англійська для академічних цілей (EAP) - це спеціальна 
програма, яка викладається в кампусі Баррі та надає 
студентам необхідних вмінь для подальшого успіху у 
навчанні, роботі та житті в Канаді. 4-рівнева програма 
Georgian College, акредитована Languages Canada, є 
доступною як міжнародним, так і місцевим студентам.  

Кожен семестр складається з 14 тижнів навчання. 
Мінімальна тривалість навчання – 7 тижнів. Наші курси 
розроблені таким чином, щоб покращити ваші навички 
в читанні, правописі, мовленні, граматиці та включають 
в себе вивчення мови за допомогою комп’ютера. 

Наші мультимедійні класи, лінгвістичні лабораторії, 
сертифіковані вчителі та різноманітні види 
діяльності, які проводяться в коледжі, створюють 
ідеальні умови для учнів з інших країн для 
вдосконалення їхньої англійської мови.

Студенти четвертого рівня можуть обрати 
кредитний курс коледжу, під час вивчення курсу  
EAP 4. Студентам, хто успішно здав екзамен 4 
рівня EAP програми, можуть безпосередньо 
заходити на програми після середньої освіти.

Переваги вивчення англійської 
мови в Georgian College
Ми пропонуємо програму швидкого та інтенсивного 
вивчення англійської мови, яка включає в себе 
соціальні та культурні заходи. Ця програма 
забезпечує міжнародних студентів глибокою 
соціальною та культурною інтеграцією.
ІНШІ ПЕРЕВАГИ:
Дати початку навчання не змінюються

 • Навчання 24 години на тиждень

 • міжнародні групи студентів

 • Більше 25 національностей

 • невелика кількість студентів в класі

 • висококваліфіковані викладачі - носії мови

 • бібліотека та мультимедійна лабораторія

 • Соціально-культурні поїздки

 • Різноманітні книжкові та розмовні клуби з 
канадськими студентами

 • Вільний доступ до користування такими 
ресурсами коледжу як: кафетерій, бібліотеки, 
тренажерні зали, фітнес-центр та інші.

Елементарний рівень

Початковий рівень

8.5-9.0  110-120    CPE

     CAE
5.5+  65-79             625+  

     FCE

5.0  46-64             500-625

4.5  30-45             375-50 0

3.0-4.0  Up to 29  

C2

           Up to 375

PR
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EN
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SE

R

C1

B2

IN
D

EP
EN

D
EN
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B1

A2

A1

4

3

2

1

            Georgian       IELTS     TOEFL   Cambridge   TOEIC
         EAP Levels       iBT      TESOL

BA
SI

C
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R

 

Дана табличка показує існуючі рівні. Ваш рівень буде визначенно після прибуття.

АНГЛІЙСЬКА ДЛЯ 
АКАДЕМІЧНИХ ЦІЛЕЙ

10 INTERNATIONAL VIEWBOOK

Рівень володіння 
англійською мовою

Європейська 
шкала

Досконалий

Високий

Вище середнього
Майже високий

Середній

Нижче середнього

РІВНІ АНГЛІЙСЬКОЇ   
ЩО МОЖЕ МАТИ 
АБІТУРІЄНТ 
ВСТУПАЮЧИ 
НА ПІДГОТОВЧІ 
КУРСИ

ДАТИ ПОЧАТКУ: МИ 
ПРОПОНУЄМО КУРСИ 
В СІЧНІ, БЕРЕЗНІ, ТРАВНІ, 
ЛИПНІ, ВЕРЕСНІ, ТА 
ЛИСТОПАДІ



АНГЛІЙСЬКА +
Навіщо вивчати лише англійську мову, коли крім неї ви можете вивчити 
ще дещо?

 • Georgian College – це коледж прикладного мистецтва та технологій. Як студент “EAP”, ви можете в будь-який час 
обрати один з наших додаткових курсів. Ми пропонуємо сотні варіантів. Впродовж дня ви вивчаєте англійську мову, а 
ввечері або в суботу ви можете взяти курс або семінар на цікаву для вас тему, а саме :

 • Догляд за тваринами

 • Бізнес

 • Комп’ютери та інформаційні 
технології

 • Кулінарія

 • Викладання та тренінги 

 

дорослим

• вТорчі та візуальні мистецтва

 • Фітнес та відпочинок

 • Загальна освта

 • оГтельно-ресторанна справа та 
туризм

 

 

• Лінгвістика

•  Стиль життя

 • Йога

 • Мотоцикли

 • Фото

 • еТлекомунікації

 • Веб дизайн

  CHECK OUT ALL THE CURRENT COURSE OFFERINGS AT GEORGIANCOLLEGE.CA/CON—ED

Як тільки ви відчуєте, що готові взяти курс англійською мовою, ви можете починати навчання.

Курси тривають від 4 до 42 годин. Деякі тривають 1 день, інші курси розраховані на 20 тижнів. Більшість курсів (які 
тривають 42 год.), розплановані по 3 години на тиждень, і так впродовж 20 тижнів. Тривалість заняття з 7 до 10 години 
вечора.

Вартість мінімальна, тому що міжнародні 
студенти платять так само, як і канадські. 
Вартість курсів від 80 до 400 $.

Ви можете обрати курси тривалістю від 
половини дня в суботу до повних 4х 
місяців щотижневих занять.
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МЕНШЕ 
ЧАСУ

ЗБЕРЕГТИ ОДИН 
РІК+
на програмі магістра

Наприклад:

ТРИ РОКИ
Навчання за програмою 
“Управління в сфері авіації”

+
ОДИН РІК
Магістратура онлайн на 
території
Gri翿�th University за 
спеціальністю “Управління в 
сфері авіації”

=
МАГІСТР 
УПРАВЛІННЯ У 
СФЕРІ АВІАЦІЇ

ПЕРЕВАГИ GEORGIAN 

COLLEGE
Навчання зі стажуванням та досвід 
роботи є ключовими складовими наших 
дипломних та бакалаврських програм.
Програми зі стажуванням дозволяють студентам отримати професійний досвід 
роботи, який оплачується роботодавцями  під час навчання.

Наприклад, 2-річна дипломна програма виглядає так:

Студенти, які навчаються на програмі зі стажуванням, отримують 
заробітну плату за кожен відпрацьований семестр. Більшість таких 
стажувань займають повний робочий день та оплачуються повністю. 
Оплата праці становить від $ 6000-$ 8000 за семестр стажування.

Наш міжнародний офіс програм зі стажуванням допоможе вам у 
написанні резюме та підготовці до інтерв’ю з роботодавцем.

Крім того, що ви можете працювати під час свого навчання, кваліфіковані студенти, 
які пройшли 2-річну програму, можуть подати запит на дозвіл на роботу на 3 роки.

Подвоюйте свої дипломи !
Випускники Georgian College можуть навчатися в іншому 
закладі, скориставшись зарахуванням кредитів.

Наразі, 98% програм в Georgian College пропонують таку можливість. 
Загалом, Georgian College пропонує 500 таких можливостей і співпрацює з  47 
навчальними закладами в провінції Онтаріо, Канада та по всьому світу.

Для більш детальної інформації завітайте на наш CreditTransferCentre 
сайт  .GeorgianCollege.ca/admissions/credit-transfer

Багато роботодавців надають перевагу студентам, не лише через те, що вони 
мають диплом чи ступінь, а  тому що в них є досвід роботи в необхідній їм сфері.

В Georgian University Partnership Centre ми розуміємо, що світ змінюється. Ось 
чому ми забезпечуємо студентів стажуваннями, пропонуємо більше сотні 
можливостей для того, щоб перевестися в інші навчальні заклади та співпрацюємо з 
університетами для викладання бакалаврських та магістерських програм в нашому 
кампусі.

Кожен рік ми працюємо над тим, щоб надати вам більше можливостей. Неважливо, 
яку академічну чи професійну ціль ви переслідуєте, в Georgian ви знайдете те, що 
допоможе вам досягти успіху у всьому, до чого ви прагнете...

Семестр 2Семестр 1 Стажування 1 Семестр 3 Стажування 2 Семестр 4
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Назва програми Працевлаштування Початок к-сть років

БІ
ЗН

ЕС
 П

РО
ГР

А
М

И Реклама та маркетингові комунікації Field placement Вересень 2 DI

Автомобільний бізнес Стажування Вересень/Січень 2 DI

Авіаційне управління (Со-ор) Вересень 3 DI

Бізнес Стажування Вересень/Січень 2 DI

Бізнес облік Вересень/Січень 2 DI

Бізнес облік (стажування) Стажування Вересень/Січень 2 DI

Бізнес адміністрування - бухгалтерський облік Стажування Вересень/Січень 3 DI

Бізнес адміністрування Стажування Вересень/Січень 3 DI

Бізнес адміністрування. робота з персоналом Стажування Вересень/Січень 3 DI

Бізнес підприємництво Вересень/Січень 2 DI

Офісне адміністрування - Виконавець Вересень/Січень 2 DI

Офісне адміністрування - Загальне Вересень/Січень 1 CE

Офісне адміністрування - Юридичне Вересень/Січень 2 DI

Офісне адміністрування - Медичне Вересень.Січень 2 DI

СО
Ц

ІЯ
А

ЛЬ
Н

І П
РО

ГР
А

М
И

СО
Ц

ІА
ЛЬ

Н
І П

РО
ГР

А
М

И Працівник по догляду за дітьми та молоддю Вересень.Січень 3 DI

Соціальні та юридичні послуги Працевлаштування Вересень.Січень 2 DI

Працівник послуг розвитку Працевлаштування Вересень 2 DI

Дошкільна освіта Працевлаштування Вересень.Січень 2 DI

Police Foundations Вересень.Січень 2 DI

Основи поліцейської служби Працевлаштування Вересень 2 DI

Робітник соціальної служби Працевлаштування Вересень.Січень 2 DI

КО
М

П
’’Е

РИ

Програміст Стажування Вересень.Січень 2 DI

Програміст-аналітик Стажування Вересень.Січень 3 DI

Комп’ютерні системи – системний адміністратор Стажування Вересень.Січень 2 DI

Інтерактивний дизайн та розробка Стажування Вересень.Січень 2 DI

Д
И

ЗА
Й

Н
 ТА

 В
ІЗ

УА
ЛЬ

Н
Е 

М
И

С
ТЕ

Ц
ТВ

О Основи мистецтва та дизайну Вересень.Січень 8 місяців CE

Цифрові фотографії та обробка зображень Вересень.Січень 2 DI

Художнє мистецтво Вересень 2 DI

Художнє мистецтво – розширений курс Вересень 3 DI

Графічний дизайн Вересень 3 DI

Виробництво графічного дизайну Вересень 2 DI

Декор інтер’єру Працевлаштування Вересень.Січень 2 DI

Дизайн інтер’єру Вересень 2 DI

Дизайн інтер’єру Вересень 3 DI

Зачіски Стажування Вересень 2 DI

Прикраси та дорогоцінне каміння Вересень 2 DI

ІН
Ж

ЕН
ЕР

ІЯ Архітектор-технік (Со-ор) Стажування Вересень 2 DI

Архітектурні технології (Со-ор) Стажування Вересень 3 DI

Технік цивільної інженерії Стажування Вересень 2 DI

Цивільні інженерні технології (Со-ор) Стажування Вересень 3 DI

Технік електроприладів (Со-ор) Стажування Вересень.Січень 2 DI

Технології електроприладів (Со-ор) Стажування Вересень.Січень 3 DI

Технік-еколог (Со-ор) Стажування Вересень 2 DI

Екологічні технології (Со-ор) Стажування Вересень 3 DI

Морські технології - навігація Стажування Вересень 3 DI

Технології машинобудування Стажування Вересень 3 DI

Технік-механік – точні навички Стажування Вересень 2 DI

Енергетичні технології Стажування Вересень 3 DI

ПІСЛЯ—ШКІЛЬНІ ПРОГРАМИ
Інформація по програмам актуальна на момент друку, будь ласка уточнюйте інформацію на , або зв’яжіться з GeorgianCollege.ca

представниками колледжу.  
Документи про підтвердження кваліфікації: CE – сертифікат; DI – диплом; DE – ступінь; GC – сертифікат другої вищої освіти
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БА
ЗО

ВИ
Й

 К
УР

С Загальне мистецтво та наука Вересень/Січень 1 CE

Загальне мистецтво та наука Вересень/Січень 2 DE

Рефлексотерапія Стажування Вересень 3 DI

Стоматологічна допомога (І та ІІ рівня) Вересень/Січень 3 DI

Гігієна ротової порожнини Вересень 3 DI

H
EA

LT
H

 A
N

D
 W

EL
N

ES
S Зубопротезування Jan. 3 DI

Косметологія Вересень/Січень 2 DI

Лікувальний масаж Вересень 3 DI

Лікувальний масаж (скорочена програма) Вересень/Січень 2 DI

Помічник з трудотерапії / Асистент фізіотерапевта Вересень/Січень 2 DI

Виготовлення та примірка контактних лінз (Со-ор) Стажування Вересень/Січень 2 DI

Особистий соціальний працівник Вересень/Січень 1 CE

Аптечний технік Вересень/Січень 2 DI

Основи медичних наук Вересень/Січень 1 CE

Асистент ветеринара Вересень 1 CE

ГО
ТЕ

ЛЬ
Н

О
—

РЕ
С

ТО
РА

Н
Н

И
Й

 Б
ІЗ

Н
ЕС

Кулінарія (Со-ор) Стажування Вересень/Січень 2 DI

Фітнес та здоров’я Вересень 2 DI

Гольф менеджмент Стажування Вересень 2 DI

Управління гтельним бізнесом, готелі та курорти Стажування Вересень 3 DI

Менеджмент з готельного бізнесу – готелі та  курорти Стажування Вересень/Січень/Травень 2 DI

Відпочинок та послуги Стажування Вересень/Січень 2 DI

Гірсько-лижні курорти Стажування Вересень 2 DI

Туризм та подорожі Стажування Вересень/Січень 2 DI

ТО
РГ

ІВ
ЛЯ Техніка деревообробки Вересень 8 місяців CE

Газовий технік Вересень/Січень 1 CE

Майстер з ремонту холодильників та кондиціонерів Стажування Вересень 2 DI

С
ТУ

П
ІН

Ь 

БА
КА

ЛА
ВР

А Бакалавр ділового адміністрування (управління та лідерство) Вересень 4 DE

Бакалавр з ведення бізнесу (автомобільне управління) Стажування Вересень 4 DE

Бакалавр з ведення бізнесу (гольф управління) Стажування Вересень 4 DE

Бакалавр соціальних служб (поліція) Стажування Вересень 4 DE

Бакалавр лікарської справи (Georgian college/York University) Працевлаштування Вересень/Січень 4 DE

СЕ
РТ

И
Ф

ІК
АТ

 2
 В

И
Щ

О
Ї О

СВ
ІТ

И Залежність: Лікування та профілактика Стажування Вересень 1 GC

Підприємництво та управління малим бізнесом Вересень/Січень 1 GC

Організація заходів Вересень/Січень 1 GC

Управління харчовою промисловістю Працевлаштування Вересень 1 GC

Ювелір Вересень 1 GC

Управління людськими ресурсами Працевлаштування Вересень/Січень/Травень 1 GC

Безпека інформаційних систем Стажування Вересень 1 GC

Управління міжнародним бізнесом Стажування Вересень/Січень 1 GC

Дизайн кухні та ванної кімнати Працевлаштування Вересень 1 GC

Управління морською інженерією Січень 1 GC

Лікувальна терапія шкіри Працевлаштування Вересень 1 GC

Мистецтво (музеї та галереї) Стажування Вересень 1 GC

Аналітик Стажування Вересень/Січень 1 GC

Лікувально-оздоровча терапія Стажування Вересень 1 GC
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4

5

Відвідайте наші студентські 
містечка, продивіться наш 
вебсайт, ознайомтесь з нашими 
програмами, зателефонуйте 
нам або надішліть e-mail. Ми 
чекаємо на вас! Відвідайте 
GeorgianCollege.ca/tours для 
того, щоб забронювати тур.

1

Ви 
зараховані!

9

Ознайомтесь з 
вимогами

Заплати повну вартість 
або депозит.

6
Зплатіть депозит

реєструйтесь
на курси

7
Ознайомтесь

з коледжем

Приходь на зустріч в коледж
знайомтесь з іншими студентами, 

та знайомтесь з викладачами.

8
Навчайтеся!

Facebook. twitter, YouTube та багато інших. 

10

2
Зареєструйтесь до 1 

Лютого

У разі 
зарахування
ви отримаєте
електронне 
підтверджен-

ня

3

Реєструйтеся для 
отримання дозволу на  

навчання на www.cic.gc.ca

ЯК СТАТИ СТУДЕНТО М 
GEORGEAN

16 INTERNATIONAL VIEWBOOK

Кожна програма, має свої вимоги до вступу.
Впевніться, що ви маєте все необхідне для вступу.
Деякі програми мають високий конкурс.Якщо у вас 
виникнуть питання, звертайтеся за адресою

 international@georgiancollege.ca

Залишайтесь на зв’язку 
в соцмережах

дізнайтеся про послуги, що надає коледж, 

Для того, щоб не потрапити у список 
очікування, ви можете реєструватись 
перед початком семестру, якщо програма 
ще відкрита.



РЕЄСТРУЙСЯ ЗАРАЗ!
Процес реєстраці:
1. РЕЄСТАРЦІЯ
Для того, щоб подати документи, заповніть, будь ласка, аплікаційну 
форму на сайті 

 

www.GeorgianCollege.ca/international/future-students/

• Кандидатам рекомендовано подати документи якомога раніше, 
щоб мати достатньо часу на отримання дозволу на навчання.

 • еТрміни подачі документів: до1 травня для студентів, що 
починають навчання з вересня, до 1 жовтня - початок навчання - 
січень  та до 1 березня - початок навчання - травень. Аплікаційні 
форми приймаються протягом року, якщо є вільні місця.

 • Будь ласка, переконайтесь в тому, що ви оплатили реєстрацію. Ми 
не зможемо обробити ті документи, за які не була внесена оплата.

 • Якщо рік тому ви вже подавали документи в Georgian, вам 
потрібно буде зробити оплату повторно. Вам не потрібно надсилати 
академічні виписки знову. Ми запросимо додаткові документи у разі 
необхідності. 

2. ДОКУМЕНТАЦІЯ
•  Оригінали або нотаріально завірені копії документів, що 

підтверджують рівень володіння англійською мовою, академічні 
виписки та будь-яка інша документація може бути відсканована та 
надіслана електронною поштою разом з реєстраційною формою. 
Скановані документи повинні бути високої якості. Оригінал або 
нотаріально завірена копія не потрібна, якщо це не є необхідним 
для подальшого процесу реєстрації.

• Студенти повинні пред’явити докази того, що вони закінчили 
навчання, список предметів, які вони вивчали, та отримані з них 
оцінки.

 • Студенти, які ще не закінчили навчання, повинні надіслати виписку 
з поточними оцінками разом з семестровими оцінками.

3. ЗАРАХУВАННЯ
Як тільки ми отримали остаточний лист, ви або ваш представник 
отримають лист про підтвердження або відмову. Остаточний лист буде 
надісланий, коли всі вступні вимоги будуть виконані. Студенти, які 
отримали тимчасовий дозвіл, повинні подати всі документи до 1 червня, 
щоб отримати остаточний дозвіл.

4. ДЕПОЗИТ

Перша оплата повинна бути внесена з 24 червня до вересня та з 15 
жовтня до січня. Адміністративний збір складає 500 доларів.

5. ДОЗВІЛ НА НАВЧАННЯ/ ВІЗА

Тільки-но ви отримали лист про зарахування, ви можете подати запит 
на студентську візу або дозвіл на навчання в посольство Канади. Це 
може зайняти від 4 до 6 місяців. Після отримання візи напишіть листа 
на електронну адресу reginternational@georgiancollege.ca. Номер 
акредитації в канадському посольстві: CIC DLI# 01939567736.

6. NEXT STEP
Завітайте на сайт , www.GeorgianCollege.ca/international/student-services/
щоб подивитись інформацію про проживання та трансфер із аеропорту.

Вступні вимоги для 
вступу до навчальних 
програм
ДЛЯ ТОГО, ЩОБ РОЗПОЧАТИ 
НАВЧАННЯ НА НАВЧАЛЬНИХ 
ПРОГРАМАХ, ВАМ НЕОБХІДНО 
МАТИ:
 • • Середнюабовищуосвітута

перелік отриманих оцінок

 • Мати високий рівень володіння 
англійською та гарну успішність з 
математики

ДЛЯ МАГІСТЕРСЬКИХ ПРОГРАМ 
ВАМ НЕОБХІДНО МАТИ:
 • • Дипломзколеджуабо

університету з переліком отриманих 
оцінок

ДЛЯ ОТРИМАННЯ СЕРТИФІКАТУ 
ПРО ДОСВІДЧЕНЕ ВОЛОДІННЯ 
АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ, ВАМ 
НЕОБХІДНО:
 •  З акінчити повних 3 роки навчання

в середній школі з англійською 
мовою викладання в країні, де 
англійська мова є офіційною

• Пр•овчитися1рікза
акредитованою програмою у вищому 
учбовому закладі з англійською 
мовою викладання в країні, де 
англійська мова є офіційною

 • З акінчити програму «Англійська 
для академічних цілей 4 рівня» 
в Georgian з GPA 60% або вище 
для вступу на diploma program; 
GPA 75 % або вище для вступу на 
degree program; GPA 80 % або вище 
для вступу на graduate certi¨cate 
program в коледжі Georgian

•  Мати атестат середньої школи 
Онтаріо або кредит з англійської 
мови (оцінка 12 U, M або С), 
виданий державною школою

Абітурієнти, які не 
відповідаютьзазначеним вимогам, 
повинні будуть здати тест на 
рівень володіння англійською 
мовою (відвідайте вебсайт 
Georgian International для того, щоб 
ознайомитись з наявними тестами).



ВАЖЛИВО
Georgian коледж прикладних мистецтв та технологій був заснований у провінції Онтаріо та 
фінансується Міністерством освіти. Georgian гарантує, що вся інформація на момент друку 
брошури є актуальною, але може змінюватись.

Коледж має за собою право обмежувати кількість місць на курси або академічні програми, 
змінювати або відміняти програми, курси, розклад занять та місцезнаходження студентських 
містечок. В такому випадку, коледж повідомляє студентів про зміни. Абітурієнтам бажано 
продивитися нову інформацію перед тим, як реєструватися на курси або навчальні програми. 

Для трансферу, студенти повинні напряму зв’язуватись з навчальними закладами.

GeorgianCollege.ca
CONNECT WITH US!

One Georgian Drive 
Barrie Ontario Canada  
L4M 3X9

international@georgiancollege.ca

T: 705.728.1968
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