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КОЛЕДЖІ Й УНІВЕРСИТЕТИ
Коледжі пропонують програми, орієнтовані 
на професійну діяльність, що дозволяють 
одержати роботу в сфері технологій, охорони 
здоров›я, бізнесу, готельного бізнесу, 
туризму й інших професій. Програми, які 
передбачають отримання сертифікату, 
зазвичай вимагають одного року навчання. 
Дипломні програми вимагають двох або 
трьох років очного навчання. Більш докладну 
інформацію про коледжі Онтаріо можна 
знайти на сайті ontariocolleges.ca

Університети пропонують програми 
академічного бакалаврату й магістратури (з 
отриманням магістерського та докторського 
ступеню (PhD)) в сфері мистецтв і наук, а 
також професійні програми в галузі освіти, 
медицини, стоматології, права й інженерної 
справи. 

Для одержання додаткової інформації про 
університети Онтаріо відвідайте Центр подачі 
заявок на вступ до університетів Онтаріо 
(Ontario Universities’ Application Centre) за 
адресою ouac.on.ca

ПРАВИЛА ВСТУПУ
Як правило, для вступу до коледжу або 
університету потрібен атестат про середню 
освіту. Якщо ви не закінчили середню 
школу, ви можете подати заяву як зрілий 
студент, ґрунтуючись на своєму досвіді. Зрілі 
студенти повинні бути старше 19 років і бути 
громадянами або постійними резидентами 
Канади.

Щоб дізнатися про важливі дати прийому 
документів до університетів, відвідайте 
сайт Центру подачі заявок на вступ до 
університетів Онтаріо (Ontarіo Unіversіtіes’ 
Applіcatіon Centre) за адресою ontariocolleges.ca 
або сайт findlink.at/OnColleges

Багато управлінь освіти Онтаріо пропонують 
безкоштовні програми одержання диплома 
про середню освіту для дорослих. Для 
одержання додаткової інформації відвідайте 
веб-сайт місцевого управління освіти.

Також можна одержати диплом про середню 
освіту через Інтернет. Відвідайте сайт Центру 
незалежного навчання (Independent Learning 
Centre) за адресою ilc.org 

Можливо, ви зможете одержати залік по 
курсах, пройдених у закордонному коледжі 
або університеті. Кожний навчальний заклад 
має свій власний процес оцінювання.

Для одержання додаткової інформації про 
коледжі й університети Онтаріо відвідайте 
сайт Міністерства з питань підготовки, 
коледжів і університетів (Ministry of Training, 
Colleges and Universities) за адресою 
ontario.ca або сайт findlink.at/findschool

Інформацію про франкомовні коледжі й 
університети можна одержати на сайті 
Міністерства з питань підготовки, коледжів 
і університетів (Ministry of Training, Colleges 
and Universities) за адресою ontario.ca або на 
сайті  findlink.at/Frenschool

ФІНАНСОВА ДОПОМОГА
Студенти коледжів і університетів Онтаріо 
можуть мати право на одержання фінансової 
допомоги в рамках Програми допомоги 
студентам Онтаріо (Ontario Student Assistance 
Program, OSAP). Для одержання додаткової 
інформації відвідайте сайт osap.gov.on.ca

Федеральний уряд також надає певні кошти 
в рамках програми Canada Student Loans: 
canlearn.ca 

НАВЧАННЯ ЗА ПРОГРАМОЮ 
СТАЖУВАННЯ
Стажер навчається професії, яка вимагає 

ОСВІТА ПІСЛЯ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ
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https://www.ontariocolleges.ca/en
https://www.ouac.on.ca/
https://www.ontariocolleges.ca/en/apply
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https://www.ontario.ca/
https://www.ilc.org/
https://osap.gov.on.ca/OSAPSecurityWeb/public/login.xhtml
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https://www.ontario.ca/page/go-college-or-university-ontario/#section-1


А ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ, ЩО...

Приватні кар›єрні 
коледжі в Онтаріо 
регулюються не так, як 
державні коледжі, і 
стягують більш високу 
плату.

Важливо ретельно 
вивчити всі варіанти.

високої кваліфікації, під керівництвом 
досвідчених працівників. Стажер вважається 
працівником і одержує зарплату. В рамках 
виробничого навчання можна освоїти 
понад 150 професій, які вимагають високої 
кваліфікації фахівців.

Дізнайтеся більше про навчання шляхом 
стажування на сайті ontario.ca або 
findlink.at/trades

Дізнайтеся про призначену для 
старшокласників програму стажування для 
молоді Онтаріо (Ontario Youth Apprenticeship 
Program) на сайті  oyap.com

https://www.ontario.ca/
https://oyap.com/
https://www.ontario.ca/page/start-apprenticeship



