University of Guelph
УНІВЕРСИТЕТ ГУЕЛФA

University of Guelph – 3 Campus in Ontario, Canada
Університет Гуелфа - 3 кампуси в провінції Онтаріо в
Канаді

3 кампусів в Онтаріо
•
•

•

•

UGuelph is one
hour car ride
from Toronto
Університет
Гуелфа
розташований
в 1 годині їзди
від Торонто
Ridgetown is
located two
hours away
from Guelph
Кампус
Ріджтаун
знаходиться в
2 годинах від
Гуєлфа

Aerial view of University of Guelph
Панорамний вид Університету Гуелфа

City of Guelph / Місто Гуелф

•

•

•

•

•

•

•

•

Одне з найкращих міст в
Канаді для життя
Займає рейтинг
найбезпечнішого міста
Канади (номер 1 в
рейтингу)
Місто середнього
розміру безпечне і чисте
Населення міста 135,000
One of the best cities to live in
Canada
Ranked the safest city in
Canada: #1
The city is medium size, safe
and clean
Population of 135,000

Main Campus – Guelph
Основний кампус в Гуелфі

23,751
Undergraduate

студентів в Бакалавратурі

2,311
Graduate students

студентів в Магістратурі і

1,200+
International students from 112+ countries

іноземних студентів із
112+ країн світу

Ranked 5 stars by QS International Ranking of Universities
Університет отримав 5 зірок в рейтингу QS Міжнародного
рейтингу університетів

University of Guelph – 2020 / Університет Гуелфа - 2020
#7 в світі в Ветеринарній науці
#7 in the world in Veterinary Sciences
#8 в світі в Сільскогосподарських науках, #1 у Канаді – CU світовий рейтинг
#8 in the World in Agriculture, #1 in Canada – CU World Ranking

90+ majors in Undergraduate Degree Programs in 12 different
areas
90+ спеціальностей на 12 різних програмах бакалаврату

Undergraduate Bachelor Degree Programs /Бакалавр
•Applied Science/ Прикладна наука
•Arts/ Мистецтво
•Arts & Science / Мистецтво та наука
•Bio-Resource Management/ Біо-Менеджмент
•Business Administration/ бізнес
•Commerce / Комерція, торгівля
•Computing/ Обчислення
•Engineering/ Інженерія
•Landscape Architecture/ Ландшафтна архітектура
•Science/ Наука
•Science in Agriculture/Сільськогосподарська наука
•Science in Environmental/ Екологія, охорона
навколишнього середовища

90 + Graduate Programs
90 +Магістерських і Аспірантських програм

Магістратура і Аспірантура- Гуелф

2,311
Graduate students

магістрів і аспірантів

99,000
•Alumni

in 147 countries

випускників в 147 країнах світу

$158.1
Million in research funding

мільйонів для фінансування
досліджень

Living On-Campus/ Проживання на кампусі

Residence Guaranteed
Гарантовано проживання у
резиденції

14 Living Environments
14 резиденцій на кампусі

Great places to eat and socialize

Відмінне місце для спілкування та харчування
#1 in Food Services/ #1 Послуги Харчування

Great places to eat and socialize

Відмінне місце для спілкування та харчування
Caters to all dietary restrictions - Обробляє всі дієтичні обмеження
#1 in Food Services/ #1 Послуги Харчування

Vegan/Gluten-Free/Halal

Delicious Hamburgers

Quesadillas

Freshly made pasta

Over 150 Clubs / Більше 150 клубів за інтересами

Performing Arts/Мистецтво
Музика, художнє мистецтво, театр і інші

Volunteer
Волонтерські Організації
70% міжнародні студенти, можливості для
волонтерства в університеті і поза його
межами

Cultural/ Культура
Meet your friends who are from similar or
different cultures.
Зустічі зі студентами з різних культур

Student Media/ Медіа
Newspaper, radio, magazine, online media and
more / Газети, радіо, журнали і онлайн мeдіа

University of Guelph
English Language Programs (ELP)
Програма з вивчення англійської мови

English Language Programs
Програма з вивчення англійської мови

Guelph/Гуелф

English Language Programs
Student Profile / Профайл Студента
Умови вступу: / Entry Conditions
• Мінімальний вік-17 років / Minimum age 17 years old
• Атестат про закінчення середньої школи з гарними оцінками/ High school Graduate
with good grades

• Знання англійської мови на середньому рівні / Average English language skills
• Бажання навчатися в Університеті / Desire to study at University

English Language Programs
Study Options/ Можливі варіанти навчання
•ELCP-

English Language Certificate Program/
•Програма “Сертифікат з англійської мови”
(Preparation for degree studies or English Only)/
•(Підготовка до університету або вивчення англійської мови)
•

•GPP-

Graduate Preparation Program: Підготовка до магістратури та аспірантури

•Custom

Programs – Teacher Training, etc./Спеціалізовані Програми – професійна підготовка вчителів і інші

•Business

English Program – 4 weeks/ Програма для вивчення ділової англійської мови – 4 тижні

English Language Programs
Undergraduate
AdmissionAdmission
Pathways/Шлях
вступу в Бакалавріат
Undergraduate
Pathways

• Integrated Admission Pathway

• Інтегрований шлях вступу
• Guaranteed Admission Pathway

• Гарантований шлях вступу

ELP-Integrated Admission Pathway Program
Begin your University of Guelph degree while you study English

Програма Інтегрованого Шляху Вступу
Почніть навчання в Університеті Гуелфа в той час як ви
вдосконалюєте англійську мову
•

Complete five courses (5 x 0.5 credits) towards
your degree in just three semesters. Begin your
full-time degree program in your fourth semester.

Вивчіть 5 курсів (5 x 0.5 кредита), які зарахуються в
диплом на протязі 3 семестрів. Почніть навчання в
університетьскій програмі в четвертому семестрі.

•

Admission Requirements
- IELTS 5.5 or TOEFL iBT 56 or equivalent
- Strong academic transcripts**

•Умови вступу
-IELTS 5.5 чи TOEFL iBT 56 або еквівалент
-Хороша академічна підготовка (оцінки)

•

U of Guelph degree programs including:
- Bachelor of Science (Mathematical Science)
- Bachelor of Commerce (undeclared)
- Bachelor of Arts (Economics)

2019 Fall
Semester

2020 Winter
Semester

• Програми в Університеті Гуелфа
- Бакалавр Наук (Математика)
- Бакалавр Комерції (незадекларований)
- Бакалавр Мистецтв (Економіка)
2020 Summer
Semester

EL Pathway courses

EL Pathway courses

EL Pathway courses

1 x 0.5 degree credit
course

2 x 0.5 degree credit
courses

2 x 0.5 degree credit
courses

2020 Fall
Semester
Begin full time degree
program study

English Language Programs/ Integrated Admission Pathway Program

Программа Integrated Admission Pathway Program
•

•

•

Available Support: Experienced
English language instructors and
faculty members will guide your
learning. Additionally, Conversation
Tutors, English Language Buddies,
and Supported Learning Groups are
available to support your academic
success.
English Learning House: live on
campus in a supported living and
learning environment where you will
build your network of Canadian friends
and develop real English skills.
Admission requirements:
•IELTS 5.5, TOEFL iBT 56 or equivalent
•Strong academic transcripts*

•

Предоставляемая поддержка: опытные
преподаватели английского языка и
профессорско-преподавательский состав
университета будут направлять Ваше
обучение. Кроме того, достичь успеха в
обучении Вам помогут репетиторы по
разговорной речи, тьюторы по
английскому языку и группы поддержки в
обучении.

•

Дом изучения английского языка:

в университете создана среда поддержки
изучения английского языка, благодаря
которой, проживая на кампусе, Вы сможете
найти новых канадских друзей и развить
свои навыки общения на английском языке.
•
•
•

Требования к абитуриентам:
IELTS 5.5, TOEFL iBT 56 или эквивалент
Хорошие оценки в табеле успеваемости*

English Language Programs
Guaranteed Admission Pathway Program

Програма “Гарантований шлях вступу”
Students with no Post Secondary education
Для студентів, які раніше не навчалися в університеті

Важливі етапи для Гарантованого шляху вступу
1. Закінчити Рівні 9 і 10 і отримати Сертифікат з англійської мови
Студенти, які отримують 80% і вище на Равнях 7 і 8 зможуть брати
університетьскі курси онлайн в той час, як вони навчаються на старших
рівнях програми
2. Закінчити 4 онлайн курси програми Бакалавра з середнім балом 70%
3. Долучитись до Бакалаврської програми з 4 закінченими курсами
• Steps to Guaranteed Admission
1. Complete English Language Certificate Program (ELCP) Advanced Level
(Levels 9 & 10)
- Students who achieve an overall average of 80% or higher in levels 7 and 8 or in levels 8
and 9 are eligible to begin their Open Learning (online) courses while they are completing
the advanced level of ELCP.
2. Complete four undergraduate online courses with a 70% cumulative average
3. Enter your degree program with four credits toward your degree

English Language Programs
Guaranteed Admission Pathway Program

Програма “Гарантований шлях вступу”
Students with no Post Secondary education
Для студентів, які раніше не навчалися в університеті
•

Admission Requirements: No history of studying at a post-secondary institution

• Умови вступу: студент попередньо не навчався в університеті

English Language Programs
English Language Certificate Program
Сертифікат з англійської мови
• 10 Levels of Instruction / 10 ріней

-Beginner to Advanced
Від початкового до вищого
•

Each level is 7 weeks/
Кожен рівень триватиме 7 тижнів

•

25 hours of class/
25 годин навчання
•Grammar/

Граматика
•Writing/ Написання
•Reading/ Читання
•Speaking/ Розмовна мова
•Listening/ Аудіювання

English Language Programs
English Language Certificate Program
Сертифікат з англійської мови
•English Studies Only/
Навчання тільки на англійській мові
•English Studies for Academic
Preparation/
Підготовка до університету
•Successful completion of Advanced Levels
9 &10 meet the English Proficiency
requirements for admission into/
Успішне завершення 9 і 10 рівнів
дозволяє поступити в наступні вищі
навчальні заклади:
-University of Guelph
-University of Guelph Humber

English Language Programs
Program Dates/Дати набору студентів
6 Entry Dates Year-round
•6 можливих дат для набору студентів
•

•Winter/

Зима

•January/
•March/

Січень

Март

•Summer/Літо
•Late

April/ Кінець квітня

•Late

June/Кінець червня

•Fall/Осінь
•Late

August/ Кінець серпня

•Late

October/ Кінець жовтня

English Language Programs
Graduate Preparation Program
Підготовка до аспірантури
•ELCP

+ additional study modules /
Сертифікат з англійської мови, а
також додаткові курси для майбутніх
магістрів і аспірантів
•Prepares

students for success at the
Graduate level/
Підготовка студентів до магістратури і
аспірантури
•Advising

with Graduate applications/
Допомога зі вступом до магістратури
та аспірантури
•Minimum

5.5 IELTS or TOEFL iBT 46
Мінімум 5.5 IELTS чи TOEFL iBT 46

Університетскі будівлі, де проходять заняття
Програм з вивчення англійської мови
On campus buildings where English language program students
have classes

Alexander Hall

Graham Hall
Rozanski Lecture Hall

Animal & Poultry Science

Crop Science

Університетскі будівлі, де проходять заняття
Програм з вивчення англійської мови
Mac/Mc Будівлі

MacNaughton

Macdonald-Stewart Hall

MacLachlan

McLaughlin Library-Lab class

Macdonald Hall

Macdonald Institute Hall

Університетскі будівлі, де проходять заняття
Програм з вивчення англійської мови

MacKinnon Building:
Classes and
Speaking/Listening Lab

Inside Sumerlee Science Complex

Ontario Veterinary College-VMI Building:
Speaking/Listening Lab

Outside the Science Complex

English Language Programs
Student Services/ Послуги для студентів
•Library

membership/Користування послугами
Бібліотеки Університету
•Athletic

membership/Членство в спортивних клубах
на території університету
•Academic

advisor/Консультанти з питань освіти
допоможуть вам подати заяву на навчання в
Університеті
•Guelph

e-mail address/Власна електронна адреса в
Університеті
•Local

bus transportation/Щомісячний проїзний
квиток на міський транспорт
•Internet

access/Безлимитный доступ в интернет

•Medical

Insurance/ Медичне страхування

•Buddy

Program/Програма "Приятель": можливість
подружитися зі студентом Університету
•Conversation

Tutors/Щотижня спілкування зі
студентом з Університету
•Lots

of fun activities!/ Різноманітні культурнорозважальні заходи

English Language Programs
Buddy Program/Програма "Приятель"
You are matched with/ Підбирають:
• Undergraduate or graduate U of Guelph
student volunteering their time to the
English Language Buddy Program./
Студент університету
• A friend / Друг
• Companion /Співрозмовник
• Campus and community guide
• Знайомство з університетом і містом
• Mentor and Learner/Наставник і учень
Able to help you improve your English skills/
Допомога у вдосконаленні англійської
мови

English Language
Programs
Activities/Розважальні заходи

English Language Programs
Accommodation/Проживання
Homestay/
Проживання у родині:
Live with a Canadian family
-Проживання в Канадській сім’ї
The best way to learn about
Canada and improve your
language/
-Чудова можливість пізнання
Канади та вивчення англійської
мови

English Language Programs
Accommodation/Проживання
Residence / Резиденція/Гуртожиток:

Live on campus with undergraduate
students
-Проживання на території
університету зі студентами
•Practice your English skills
•Практика навичок англійської мови
•English Learning House on Campus
(September to April)
–
–

3:1 Ratio
3 ELP students: 1 UGuelph student

•Резиденція для вивчення
англійської мови на кампусі (від
вересня до квітня)
–
–

співвідношення 3 до 1
3 студенти програми для вивчення
англійської мові і один студент
Унівеситету Гуелф

English Language Programs
Why study English @Guelph?/ Чому

Гуелф?

•

We have a well supported Academic English program for our students

•

Відмінна академічна підтримка для наших студентів

•

We have highly qualified teachers: minimum a Masters degree

•

Досвідчені та висококваліфіковані педагоги

•

We have small classes: no more than 15 students per class

•

Маленькі групи, не більше 15-ти осіб

•

Our classrooms are located throughout the Guelph campus; integrated with domestic student classrooms/

Уроки проходять по всьому кампусу
•

Minimal one hour per week of conversation partners with domestic university students

•

Мінімум одну годину на тиждень нащі студенти проводять з англомовними
студентами університету

•

Buddy Program with domestic university students

•

Програма "Приятель« з носіями англійської мови

English Language Programs
Why study English @Guelph?/

Чому Гуелф?

•

Excellent Homestay program

•

Відмінна програма, як проживання в канадській родині

•

Our students learn and use their English skills daily

•

Наші студенти навчаються і практикують англійську мову кожен день

•

Weekly activities encourage our students to practice their English skills

•

Щотижневі розважальні заходи, які також допомагають практикувати
англійську мову.

•

Welcoming and safe community

•

Дуже безпечний і чисте місто

•

Environmentally conscience university and city

•

Чудова атмосфера для навчання

•

Located only one hour from Toronto and 40 minutes from the airport

•

Університет розташований в 40 хвилинах їзди від Міжнародного Аеропорту
«Пірсон» у місті Торонто.

English Language Programs

Contacts/Контакти
Agent relations:
Carmela Delle Donne,
Marketing and Recruitment
519 824-4120 x 53575
cdelledo@uoguelph.ca or
eslmktng@uoguelph.ca
Julian Inglis,
Business Development and Program Manager
519 824-4120 x 53814 / jinglis@uoguelph.ca
Johnston Hall: ELP Programs office location

www.elpguelph.ca /
www.uoguelph.ca

Come join us!

Questions?
Питанння?

