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•  Оберіть і досліджуйте свою майбутню професію
• Вивчайте англійську мову
• Познайомтесь з канадською культурою

Інститут англійської мови Коледжу Fanshawe

Англійська мова як іноземна  
(ESL) + вибір професії

http://www.fanshawec.ca/international


Літня програма «ESL + вибір професії»

Коледж Fanshawe пропонує вам унікальну можливість 
вивчити англійську мову, познайомитися з канадською 
культурою та допоможе визначитися у виборі професії 
за допомогою академічних програм коледжу.

Незважаючи на те, який із варіантів ви розглядаєте 
(дипломну програму або ступінь бакалавра), Коледж 
Fanshawe може запропонувати вам широкий спектр 
програм, щоб Ви могли вибрати з ряду цікавих і 
перспективних напрямків навчання.

Коледж Fanshawe також пропонує ряд інших програм 
і можливостей після закінчення середньої освіти, в 
тому числі ступінь бакалавра в таких університетах 
Канади, як Університет Western, Університет Торонто 
та Університет Оттави.

Якщо ви зацікавлені в отриманні додаткової 
інформації про Канаду та про існуючі освітні 
можливості, то ця програма саме для вас!

Літня програма «ESL + вибір професії» включає в себе 
наступні елементи: 

Англійська мова як іноземна (ESL)

Програма англійської мови як іноземної (ESL) 
пропонується Інститутом англійської мови в Коледжі 
Fanshawe, який повністю акредитований Асоціацією 
«Languages Canada». Спілкуючись зі студентами з 
усього світу, ви отримуєте можливість максимально 

ефективно поліпшити свою англійську мову. Ця 
програма включає 15 годин навчання мові на тиждень, 
під час якого ви будете розвивати свої знання в 
граматиці, читанні та письмі, практикуватимете 
аудіювання та розмовні навички, удосконалите вимову. 
На час навчання вас також забезпечать необхідними 
навчальними матеріалами.

Культура Канади

Під час денних заходів та екскурсій у вихідні дні ми 
познайомимо вас з культурою Канади та з деякими 
найвідомішими місцями Канади, включаючи Торонто і 
Ніагарський водоспад. Відвідайте одне з Великих озер і 
відчуйте дику природу Канади!

Знайомство з варіантами майбутньої професії 

Кожному студенту доводиться приймати дуже багато 
важливих рішень, пов’язаних з майбутньою професією, 
тому ми надамо вам інформацію з перших рук в різних 
галузях промисловості та професійної діяльності, 
коли будемо знайомити з академічними програмами, 
що пропонуються в Коледжі Fanshawe, за допомогою 
наших компаній-партнерів у Канаді та по всьому світу. 
Літня програма «ESL + вибір професії» включає в себе 
тури, лекції та майстер-класи від професіоналів із 
різних галузей.

Дізнайтеся більше про: 

• Факультет бізнесу ім. Лоуренса Кінліна
• Факультет інформаційних технологій
• Факультет туризму та готельного бізнесу
• Факультет сучасних ЗМІ
• Факультет дизайну
• Факультет прикладних наук і технологій

• Факультет транспортних технологій
•  Факультет медико-санітарних дисциплін і

медсестринської справи
• Факультет будівельних технологій
• Факультет мови і гуманітарних наук
• Факультет громадської безпеки



Зразок розкладу на три тижні:

Дати проведення програми:
Літня програма «ESL + вибір професії» - це програма, 
розрахована на три тижні.

Зміна 1: 18 червня - 09 липня 2023 року або

Зміна 2: 16 липня - 06 серпня, 2023 року

«Минулого року я провела три тижні у Коледжі Fanshawe  на программі 
«ESL + вибір професії», і це були найкращі три тижні мого життя! 
Ця програма допомогла мені прийняти важливе рішення щодо мого 
майтбутнього, а також я  підвищила свій рівень англійської мови 
та зустріла друзів з усього світу. Наразі я зарахована на дипломную 
програму Коледжу Fanshawe «Business – Marketing», і я з нетерпінням чекаю 
на наступні два роки свого навчання!» 

– Дар’я Юрченко

приклад

Тиждень 1 Тиждень 2 Тиждень 3

Понеділок Заняття: 9:00 - 12:00
У другій половині дня:  
Урочистий прийом Екскурсія 
Коледжем Fanshawe

Заняття: 9:00 - 12:00
У другій половині дня:  
Екскурсія факультетом ЗМІ 
та лабораторіями факультету 
медико-санітарних дисциплін і 
медсестринської справи

Заняття: 9:00 - 12:00
У другій половині дня:  
Лекція на факультеті 
інформаційних технологій

Вівторок Заняття: 9:00 - 12:00
У другій половині дня: 
Екскурсія до парку «Містечко 
перших поселенців (Fanshawe 
Pioneer Village)»

Заняття: 9:00 - 12:00
У другій половині дня: 
Пригоди на висоті - Гора Boler

Заняття: 9:00 - 12:00
У другій половині дня: 
Урок з малювання та скульптури 
на Факультеті дизайну

Середа Заняття: 9:00 - 12:00
У другій половині дня: 
Екскурсія факультетом траспортних 
технологій

Заняття: 9:00 - 12:00
У другій половині дня: 
Факультет готельної справи - 
Майстер-клас із кулінарного 
мистецтва

Заняття: 9:00 - 12:00
У другій половині дня: 
Відвідування лабораторії 
автоматизації факультету прикладних 
наук

Четвер Заняття: 9:00 - 12:00
У другій половині дня: Лекція - 
Факультет бізнесу ім. Лоуренса 
Кінліна

Заняття: 9:00 - 12:00
В другій половині дня: 
Альпінізм

Заняття: 9:00 - 12:00
У другій половині дня:  
Екскурсія центром цифрових 
технологій і театральних мистецтв

П’ятниця Заняття: 9:00 - 12:00
У другій половині дня:  
GPS-перегони у Заповіднику 
«Fanshawe»

Заняття: 9:00 - 12:00
У другій половині дня: 
Екскурсія до Університету Western

Заняття: 9:00 - 12:00
У другій половині дня: 
Лабораторний проект на Факультеті 
будівельних технологій

Субота Подорож у Торонто Екскурсія до Ніагарського водоспаду Відвідування парку атракціонів 
“Canada’s Wonderland”

Графік може бути змінено в будь-який час.
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Про м. Лондон, Онтаріо
Коледж Fanshawe є шостим найбільшим коледжем у Канаді, де вчиться 
21 000 студентів, у тому числі 7 500 студентів-іноземців із більше 100 
країн світу. Коледж Fanshawe пропонує більш ніж 200 сертифікатів, 
дипломів та програм вищої освіти. 

 Коледж розташований у чудовому «Лісовому місті» Лондон, Канада, чиє 
населення складає близбко 400 000 чоловік, а разом з передмістями 
- більше 500 000 чоловік. Лондон - це безпечне містечко, орієнтоване
на студентів, що може запропонувати те ж саме, що й великі міста.
Крім Коледжу Fanshawe, у Лондоні також розташований Університет
Вестерн.

Місцеві пам’ятки: 
•  Розважальний центр

Budweiser Gardens
• Музей Лондона
• Великий театр
• Гора Боулер
• Заповідник Fanshawe
• Парк Springbank
• Парк Victoria
• Ринок Covent Garden

У вартість програми 
включено послуги 
опікуна, цілодобова 
присутність чергових та 
контрольований доступ 
до резиденції, а також 
триразове харчування.

Гуртожиток «Мерлін Хаус»

Розміщення:
Гуртожиток:
Апартаменти з чотирма спальнями включають:
•  чотири окремі спальні, кожна з двоспальним

ліжком;
• дві ванні кімнати;
• бездротовий інтернет;
• вітальня з телевізором, диваном і кріслами;
•  міні-кухня з холодильником, мікрохвильовою

піччю, раковиною;
• прибирання.

Місця загального користування включають  
в себе:
•  місця відпочинку з більярдними столами,

столами для пінг-понгу та телевізорами;
• кімнати для занять.

Проживання в сім’ї:
Виберіть проживання в канадській родині 
й пориньте в атмосферу справжнього 
канадського життя! Для цього співробітники 
компанії «Canada Homestay Network» підібрали 
ряд сімей, які раді вітати вас у своєму будинку. 
Більшість цих сімей мають багаторічний досвід 
розміщення міжнародних студентів і будуть 
робити все можливе, щоб забезпечити вам 
сприятливі умови для перебування в країні та 
вдосконалення англійської мови.
• Окрема кімната;
• триразове харчування;
• доступ до Інтернету;
• пральня.

Вартість програми:
•  3тижнева програма

з проживанням у
гуртожитку  ....................................4 400 доларів

•  3тижнева програма
з проживанням у сім’ї  ...........3 850 доларів

*Всі збори зазначені в канадських доларах

Плата за навчання за програмою 
включає в себе:
• навчання англійській мові ESL (3 тижні);
• навчальні матеріали;
• заходи та подорожі у другій половині дня;
• екскурсії у вихідні дні;
•  проживання в гуртожитку / проживання

в сім’ї;
• триразове харчування;
• проїзний квиток на автобус Лондоном;
• медичне страхування;
•  трансфер з аеропорту та в аеропорт по

закінченню программи;
• послуги опікуна

Вікові вимоги:
Програма призначена для студентів 
віком 14-17 років. Мінімальний вік для 
прийому на програму - 14 років.

Відділ з роботи з іноземними студентами
1001 Fanshawe College Boulevard, London, Ontario, Canada  N5Y 5R6
Тел.: +1 519-452-4150   Факс: +1 519-659-9393  Email: summercamp@fanshawec.ca 
www.fanshawec.ca/international
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APPLICATION – ESL + CAREER EXPLORATION - SUMMER PROGRAM 2023

Summer 2023 Application Form

Fanshawe English Language Institute
ESL + Career Exploration Program

How to Register:

1. Complete this application form and submit it to summercamp@fanshawec.ca
2. Receive your Letter of Admission and deposit payment information.
3. Complete your deposit payment to secure your place.

PLEASE TYPE ANSWERS OR PLEASE PRINT CLEARLY.

Part 1: Personal Information

Applicant’s Given Name:  ________________________  Family Name:  _________________________

Male/Female: _________________  Email: ________________________________________________

Date of Birth (D/M/Y):  ____________Age: _____________Nationality:  _________________________

Home Address: ______________________________________________________________________

City:  _________________ Province/State: _________Postal/Zip Code:  _________________________

Country:  _____________________________________Phone # Home:  _________________________

Part 2: Parents Information

Father’s Given Name:  __________________________  Family Name:   _________________________

Date of Birth (D/M/Y): _______________________________  Phone #:  _________________________

Address:  _____________________________________  City/Country:  _________________________

Email: _____________________________________________________________________________

Mother’s Given Name:  __________________________  Family Name:   _________________________

Date of Birth (D/M/Y): _______________________________  Phone #:  _________________________

Address:  _____________________________________  City/Country:  _________________________

Email: _____________________________________________________________________________

Parental information is required for custodial purposes ONLY.  Fanshawe College will only contact the agent.

Agency:  ___________________________________________________________________________

Agent Name:  ________________________________________ Email: __________________________



Part 4: Accommodation Application
I am applying for:  o  Homestay  o  Residence

Personality Profile:

Do you have any allergies? (food, pets, medicine, etc.) ________________________________________ 

I eat:  o  anything  o  vegetarian/vegan  o  no pork

I have special dietary restrictions (explain):   ________________________________________________ 

*** Smoking is not permitted during the camp *** 

Family Preferences (Please note it may not be possible to match every request)

 o  I would like to live in a home with children over 10 years of age
 o  I would like to live in a home with children under 10 years of age
 o  I like cats    
 o  I like dogs

Part 5: Submission of application
Please submit the completed application form to summercamp@fanshawec.ca.

2. Payment
•  All students are required to make a 50% deposit by the date listed on their letter of admission to 

secure their seat.

•  The complete payment must be received at least 1 month prior to the start of the camp program.
The payment must be received in full. 

3. Withdrawal/Refund
•  All withdrawals must be submitted in writing. 

•  Refund requests due to visa denial will be accepted, in writing, until the beginning of each camp 
session. Refunds due to visa denial are subject to a $250.00 CAD non-refundable administrative fee. 

•  Refund requests for any other reason must be submitted in writing at least one month prior to the 
first day of the camp session. Refund requests for reasons other than visa denial will be dealt with 
on a case by case basis. The 50% deposit is non-refundable due to withdrawal.

APPLICATION – ESL + CAREER EXPLORATION - SUMMER PROGRAM 2023

Please note that a minimum number of student registrations are required for the camp to proceed. All students will receive a  
program confirmation by April 1st, 2023 at the latest. It is highly recommended that students do not purchase flights before this date. 
No additional expenses (flights, visas, etc.) will be refunded if the camp session is cancelled by April 1st, 2023.

Part 3: Program Selection
1. Select program starting date and accommodation

Select Starting Accommodation Cost

o  1. Yes, Camp 1 June 18 - July 9, 2023 Residence $4,400.00

o  2. Yes, Camp 1 June 18 - July 9, 2023 Homestay $3,850.00

o  3. Yes, Camp 2  July 16 - August 6, 2023 Residence $4,400.00

o  4. Yes, Camp 2 July 16 - August 6, 2023 Homestay $3,850.00

Please note that all fees are listed in Canadian dollars.
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