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Безперервна освіта, також відома як 
освіта дорослих, включає в себе всі 
типи курсів, які дорослі проходять після 
закінчення формальної освіти в 
університеті або коледжі. Ці курси 
можуть допомогти вам розвинути 
особисті інтереси (наприклад, хобі) або 
досягти цілей, пов'язаних з роботою 
(наприклад, оволодіти навичками 
роботи на комп'ютері). Безперервна 
освіта пропонується управліннями 
освіти, коледжами та університетами; 
заняття, як правило, проводяться 
вечорами або у вихідні дні.

БЕЗПЕРЕРВНА ОСВІТА ТА ВИВЧЕННЯ МОВ

Управління освіти, коледжі та 
громадські установи пропонують курси 
англійської та французької мов за 
державний кошт. Університети та 
приватні мовні школи також 
пропонують мовні курси, але ці курси є 
платними.

Є багато різних типів мовних курсів, 
доступних в Онтаріо. Ось список різних 
категорій мовних курсів:

• Розвиток англійської грамотності 
(English Literacy Development, ELD)

• Англійська та французька мова як 
друга мова (ESL та FSL)

• Мовне навчання для новоприбулих 
до Канади (Language instruction for 
Newcomers to Canada, LINC).

• Спеціальна мовна підготовка до 
професійної діяльності (Occupation-
specific Language Training, OSLT)

• Розширена мовна підготовка 
(Enhanced Language Training, ELT)

• Мовні курси для іммігрантів до 
Канади (Cours de langue pour les 
immigrants au Canada, CLIC)

• Спеціалізована мовна підготовка 
(Enhanced Language Training, SLT)

Щоб отримати опис різних типів мовних 
класів, відвідайте сайт або 
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МОВНІ КУРСИБЕЗПЕРЕРВНА ОСВІТА
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• Щоб знайти місцеве управління 
освіти, відвідайте сайт ontario.ca 
або findlink.at/schoolinfo

• Щоб знайти коледжі та 
університети Онтаріо, відвідайте 
сайт ontario.ca або              
findlink.at/findschool

• Щоб дізнатися про вдосконалення 
навичок читання, письма та 
математики, відвідайте сайт 
ontario.ca або findlink.at/adultlearn

• Якщо вам більше 18 років, і ви 
хочете отримати атестат про 
середню освіту, ви можете знайти 
безкоштовну програму у вашому 
районі на сайті ontario.ca або 
findlink.at/OSSD

Незалежний навчальний центр 
пропонує багато онлайн-курсів за 
програмою середньої школи. Для 
отримання додаткової інформації 
відвідайте сайт ilc.org

https://www.ontario.ca/page/find-your-school
https://settlement.org/ontario/education/english-as-a-second-language-esl/
https://www.ontario.ca/
https://www.ontario.ca/
https://www.ontario.ca/
https://www.ontario.ca/
https://www.ontario.ca/page/find-your-school
https://www.ontario.ca/page/adult-learning
https://www.ontario.ca/page/adult-learning
https://www.ilc.org/


Щоб знайти мовний клас у вашому 
регіоні, відвідайте сайт Управління 
з питань імміграції Онтаріо (Ontario 
Immigration) за адресою 
ontarioimmigration.ca або 
findlink.at/onlinetool

Щоб дізнатися про LINC Home 
Study (вивчення мов вдома), 
відвідайте сайт ontario.ca або 
findlink.at/homestudy

Щоб дізнатися про спеціальну 
мовну підготовку з урахуванням 
професій (occupation-specific 
language training, OSLT), що 
пропонується в коледжах Онтаріо, 
відвідайте сайт co-oslt.org

ОЦІНКА ЗНАННЯ МОВИ

Деякі мовні курси вимагають 
проведення оцінки мовних навичок, 
перш ніж ви зможете 
зареєструватися. Попросіть свого 
консультанта з питань 
облаштування на новому місці 
направити вас до центру оцінки у 
вашому районі.

Щоб знайти агентство з питань 
облаштування на новому місці 
поруч з вами, відвідайте сайт 
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Дізнайтеся більше про оцінку 
знання мови на сайті l�*#1�#!ċ��ƫ 
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А ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ, ЩО...
Багато роботодавців 
мають програми 
професійного розвитку, які 
допомагають працівникам 
платити за безперервну 
освіту. Запитайте у свого 
менеджера або відділ 
кадрів про доступні 
варіанти.

https://www.ontario.ca/
https://www.ontario.ca/page/getting-settled-ontario
https://settlement.org/ontario/education/#ESL
https://achev.ca/service/linc-home-study-ontario/
https://co-oslt.org/?msclkid=a137d73ccfbc11ec9f4363d281d8f0a6
https://services.settlement.org/en/
https://www.language.ca/home/
https://www.language.ca/resourcesexpertise/for-language-learners/#1473771803983-0f2b7a24-0d0f



