
Путівник для іноземного студента  
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Місто Вінніпеґ визнано одним 
із найкращих місць на Землі 
для відвідування за версією 
National Geographic Travel!

МІСТО ВІННІПЕҐ Є 7-ИМ ВЕЛИКИМ МІСТОМ В КАНАДІ 
ІЗ НАСЕЛЕННЯМ 811 000 МЕШКАНЦІВ

ЗАХОПЛЮЮЧЕ ДОЗВІЛЛЯ 
Манітоба є місцем прекрасних 

пляжів, мальовничих пейзажів та 
вражаючої дикої природи.

Багатоманітне та активне 
студентське містечко

Розміщене у центрі міста, наше динамічне студентське 
містечко поєднує представників різних культур. 
Насолоджуйтесь сучасними університетськими 

приміщеннями у поєднанні з історичною архітектурою 
всього за декілька кроків від різноманітних магазинів, 

мистецько-культурних салонів та можливостей для 
працевлаштування. 

ДОСТУПНИХ КУРСІВ У 
ПОНАД 50 ПРЕДМЕТНИХ 

СФЕРАХ. 

400+ МИ – БАГАТОКУЛЬТУРНІ
МИ ГОВОРИМО БІЛЬШЕ 

НІЖ 100 МОВАМИ 

ВА Н К У В Е Р

ТО Р О Н ТО

СОНЯЧНІ ДНІ
Усередньому, на рік у нас 316 
сонячних днів і наше місто є 

одним із найбільш сонячних у 
Канаді!

В І Н Н І П Е Ґ



Бакалаврські програми
uwinnipeg.ca/programs

ФАКУЛЬТЕТ ГУМАНІТАРНИХ НАУК  

Розвиток світу 
Вирішення конфліктів 
Кримінальне правосуддя 
Студії з розвитку 
Студії про соціальні групи населення, що 
потребують особливої уваги 
Східно-азіатські мови та культури 
Англійська мова 
Німецько-канадські студії
Історія 
Історія мистецтв
Права людини 
Студії про корінне населення
Міждисциплінарна лінгвістика 
Міжнародний розвиток
Менонітські студії  
Сучасні мови та література 
Філософія 
Політологія 
Психологія 
Релігія та культура 
Риторика, письмо, спілкування
Соціологія 
Театр та кіно 
Урбаністичні та міжміські студії 
Жіночі та гендерні студії 

ФАКУЛЬТЕТ БІЗНЕСУ  
ТА ЕКОНОМІКИ

Бізнес та управління
Спеціалізація можлива у таких сферах:
- Бухгалтерська справа
- Кооперативи-об’єднання
- Персонал 
- Міжнародний бізнес
- Маркетинг 
Економіка 
Економіка та фінанси 
 

ФАКУЛЬТЕТ КІНЕЗІОЛОГІЇ ТА 
ПРИКЛАДНОЇ ТЕРАПІЇ

Атлетична терапія
Kінезіологія (загальна)
Бакалавр із фізичного виховання  

та охорони здоров‘я

ФАКУЛЬТЕТ ПРИРОДНИЧИХ НАУК  

Антропологія 
Прикладні комп’ютерні науки 
Біоантропологія 
Біохімія 
Біологія 
Біопсихологія 
Хімія 
Студії та наука про довкілля 
ГеографІя 
Математика 
Фізика 
Статистика 

 Ми пропонуємо як 3-річні, так і 4-річні 
бакалаврські програми, дипломи яких 
визнаються у всьому світі. 3-річна програма 
може бути Вашим прямим шляхом до 
працевлаштування за бажаним фахом у той 
час, коли 4-річна програма дає можливість 
пройти необхідну кількість курсів, аби 
вступити на магістерську програму. 

Коллеґіат (Старша середня 
школа в університеті)
collegiate.uwinnipeg.ca

Щоб відчути дух спільноти 
та середовище критичного 
мислення, Коллегіат пропонує 
провести навчання 9, 10, 11 та 
12 класу середньої школи в 
університетському кампусі та  
не витрачати час на непотрібну  
вже адаптацію до навчання   
в Університеті UWinnipeg.

Навчання за магістерськими 
програмами 
uwinnipeg.ca/grad-studies

Наші програми пропонують 
різноманітні можливості 
для студентів-�агістрів. 
Для багатьох програм 
характерною рисою є їх 
міждисциплінарність. За 
усіма програмами навчання 
відбувається в малих групах, 
особливо зосереджуючись  
на можливостях співпраці з  
іншими викладачами. 

Професійна, прикладна 
та безперервна освіта 
(Professional, Applied and 
Continuing Education – PACE)
pace.uwinnipegcourses.ca

PACE – це динамічна та гнучка 
можливість навчатись за 
програмою денної форми, 
обирати он-лайн курси та 
програми, здійснювати навчання 
на виробництві партнерських 
організацій  та обирати 
програми, по завершенню яких 
можна вступати для отримання 
університетського ступеню. 

Додаткові можливості 
Програма англійської мови 
(English Language Program – ELP)
uwinnipeg.ca/elp

Якщо у вас недостатній рівень 
володіння англійською мовою 
для навчання за бакалаврською 
програмою, Ви можете вступити  
на програму ELP. Закінчіть 
успішно програму ELP та 
отримайте 6 кредитів, 
необхідних для вступу  
на ступеневу програму  
Університету UWinnipeg.



Студентське помешкання, яке 
нагадує домівку 
uwinnipeg.ca/campus-living

Проживання в університетському помешканні дає Вам унікальну 
можливість жити самостійно, не відчуваючи самотності. Тут Ви 
познайомитесь з іншими студентами з усієї Канади та всього світу, 
зав’яжете з ними дружбу на все життя, зануритесь у цікаві події на 
кампусі та в місті. 

Студентські 
послуги  
uwinnipeg.ca/student/intl

Офіс послуг для іноземних студентів 
Це – основне місце вашої постійної  
підтримки, надання низки студентських 
послуг, організації розважальних  
подій, корисних семінарів. 

Зустріч в аеропорту 
Коли ви прибуваєте в місто вперше,  
Вас зустрінуть в аеропорту та  
відвезуть до місця проживання.

Поради щодо академічної 
організації навчання
Вам нададуть допомогу у складанні 
навчального плану та допоможуть із 
реєстрацією в електронній системі 
університету та реєстрацією на курси. 

Менторська програма 
Вас підтримають у процесі адаптації до 
сучасного студентського життя університету 
UWinnipeg та допоможуть дізнатись  
більше про життя на кампусі.

Кар’єрне зростання 
Допомога у працевлаштуванні є доступною 
протягом усього Вашого навчання в 
університеті та після його завершення. 

› Доступними є одно- або   
 двомісні помешкання 
› Сучасні зручності
› Приватні ванні кімнати
› Доступ до спільної зали для  
 відпочинку, для навчання,   
 пральної кімнати
› Можливість для  
 регулярного харчування 

Перевага для першокурсників
Студентам, які вступають 
на навчання, надається 
перевага у наданні кімнати 
для проживання. Зауважте, 
будь ласка, що студентам, які 
навчаються один семестр, 
житло не надається.  

ПОНАД 1250 ІНОЗЕМНИХ 
СТУДЕНТІВ ІЗ 75 КРАЇН 

Перебування в університеті є 
чудовою можливістю завести 

нових друзів з усього світу.

1250



Стипендії для першокурсників
uwinnipeg.ca/intl-awards

Президентська стипендія для світових лідерів  
(President’s Scholarship for World Leaders)
Ця стипендія надається іноземним студентам (у т.ч. студентам США), які 
вступають до будь-якого факультету університету UWinnipeg вперше. 
Кандидати мають бути залучені до лідерської діяльності, мати середній 
вступний бал мінімум 80% або еквівалент та вступати на перший рік 
навчання за будь-якою програмою. Стипендії надаються двом студентам із 
кожного з таких регіонів: 

› Країни Північної та Південної Америки й Карибського басейну  
› Африка та Європа   › Азія і Близький Схід 

Розмір: 5 000 доларів 

Стипендія для першокурсників, які закінчили програму міжнародного 
бакалаврату (International Baccalaureate) 
Студенти повинні представити диплом із загальною кількістю балів не менше 
30, включно з розширеним есе і курсом теорії пізнання, з підсумковими 
оцінками не нижче 4 з трьох предметів, які вивчалися на найвищому рівні, та 
з трьох предметів, які вивчалися на середньому рівні. 

Розмір: 2 250 доларів 

Стипендія для першокурсників, які закінчили програму поглибленого 
вивчення предметів (Advanced Placement) 
Надається студентам, які вступають до Університету Вінніпега, маючи 
відзнаку National AP Scholar з середньою оцінкою щонайменше 4,0 за 
результатами п’яти випускних екзаменів. 

Розмір: 2 250 доларів

Інші переваги 
Працюй під час навчання  
Бери участь у програмах з компонентом 
начання на виробництві або ж скористайся 
можливістю працевлаштування як на 
капмусі, так і за його межами. 

Після завершення навчання 
Студенти, які отримали диплом бакалавра 
в університеті UWinnipeg мають право 
отримати дозвіл на роботу, що дає 
можливість працювати в Канаді після 
завершення навчання. 

Імміграція до Канади 
Провінційна програма Манітоби  
(The Manitoba Provincial Nominee  
Program) надає можливість іноземним 
студентам-випускникам податись 
на отримання статусу постійного 
проживання в Канаді. Відвідайте  сайт 
immigratemanitoba.com для детального 
ознайомлення із інформацією.

Для детальнішої інформації стосовно 
дозволів на роботу і навчання зв’яжіться з 
Офісом студентських послуг для іноземних 
студентів за е-адресою: iirss@uwinnipeg.ca

Вартість навчання та обов’язкові платежі 
uwinnipeg.ca/intl-fees

МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ПРОЖИВАННЯ  
ПРОТЯГОМ ОДНОГО НАВЧАЛЬНОГО РОКУ
(вересень-квітень)

МакФіторс Холл (McFeetors Hall) 
Одномісна мебльована кімната у  
гуртожитку з харчуванням 

$9,140

Белморал (Balmoral Houses) 
Одномісна мебльована кімната 

$4,955

Homestay 
Осінній і Зимовий сесестр 
Осінній сесестр

$6,340 
$3,340

ПРИБЛИЗНА ВАРТІСТЬ ТА ОБОВ’ЯЗКОВІ  
ПЛАТЕЖІ ДЛЯ ОДНОГО НАВЧАЛЬНОГО РОКУ
(вересень-квітень) 

Оплата за розгляд документів  
(не повертається) 

$120

Вартість за навчання — за 5 курсів  
(30 кредитів на будь-якому факультеті)

$14,700–$18,600

Загальні платежі, книги $1,900–$2,100

Абонемент для необмеженого проїзду 
громадським транспортом у Вінніпезі  
(UWSA Transit U-Pass) 

$270

Медичне страхування  (365 днів) $1,345

ЗАГАЛОМ: $18,335–$22,435

Звертаємо Вашу увагу: 
1. Обрахована вартість навчального року може змінюватись. Деякі програми 

включають додаткові платежі, усі суми наведені у канадських доларах. 
2. П’ять курсів по 6 кредитів або ж 30 кредитів є максимальним академічним 

навантаженням для осіннього/зимового семестру.
3. Медичне страхування включає базове та розширене покриття медичних послуг. 
4. Інформація щодо проживання та його вартість доступна за посиланням:  

uwinnipeg.ca/homestay



Як вступити на навчання
uwinnipeg.ca/apply

01.
ОЗНАЙОМИТИСЬ З  
ПРАВИЛАМИ ПРИЙОМУ 

Вимоги до документів відповідно до 
країни походження перелічені на  
нашому вебсайті: 
uwinnipeg.ca/intl-req

Якщо Ви не з країни, представники 
якої звільнені від підтвердження рівня 
знань англійської мови, з необхідними 
документами для підтвердження рівня 
англійської мови ознайомтесь тут: 
uwinnipeg.ca/language-req

Наприклад:

TOEFL: Мінімальний бал 86 з не  
менше, аніж 20 за кожен компонент 
(Інтернет-версія)

IELTS: Мінімальний бал 6.5 за  
академічний модуль

02.
ПОДАТИ АПЛІКАЦІЙНУ  
ЗАЯВКУ ОН-ЛАЙН 
uwinnipeg.ca/intl-apply

Розпочніть із сторення особистого кабінету 
з особистою е-поштою та паролем. Ви 
отримаєте е-листа із підтвердженням, 
що Вашу аплікаційну заявку подано, та 
наданим студентським номером для 

03.
ВНЕСТИ ОПЛАТУ ЗА  
РОЗГЛЯД ДОКУМЕНТІВ

Сплатіть $120 за розгляд документів через 
платіжну систему Paypal або Flywire у  
будь-який зручний для Вас спосіб, у тому 
числі банківським переказом або  
банківською карткою.

04.
ПОДАТИ УСІ НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ 

Після того, як Ви подали аплікаційну заявку, 
Ви отримаєте е-листа із запитом на усі 
офіційні документи, які можуть включати 
офіційний оригінал виписки з оцінками*, 
офіційний оригінал документу про знання 
англійської та документ про громадянство.
Якщо документи не англійскою мовою,  
то їхній переклад необхідно  
офіційно завірити. 

Щоб отримати повний перелік документів, 
які потрібно подати, перейдіть за 
посиланням: uwinnipeg.ca/already-applied

Результати тестування з анлійської мови 
повинні бути надіслані організацією, яка 
видає офіційний сертифікат. Будь ласка, 
зауважте, що скановані версії документу 
приймаються від загальновизнаних систем 
тестування, таких як IELTS.

Надсилайте документи поштою або 
кур’єром на адресу Офісу прийому: 

Office of Admissions 
515 Portage Avenue 
Winnipeg, Manitoba, Canada R3B 2E9

*Офіційні оригінали документів можуть бути 
повернуті поштою на домашню адресу або 
отримані Вами після прибуття до університету.

05.
ПЕРЕВІРИТИ СВІЙ АПЛІКАЦІЙНИЙ 
СТАТУС  

Офіс прийому надішле Вам е-листа 
із вказанням імені користувача та 
пароля до системи WebAdvisor, 
куди Ви зможете заходити, щоб 
перевіряти оновлену інформацію 
про аплікаційний статус, а також чи 
вистачає усіх поданих документів. 
Очікуйте на е-листа щодо 
аплікаційного статусу протягом 2-4 
тижнів після того, як ми отримаємо від 
Вас аплікаційну заявку, оплату та усі 
необхідні документи. 

Термін подачі документів:

Осінній сесестр: 1 червня
Зимовий сесестр: 1 жовтня
Весняний семестр: 1 березня

Якщо у Вас є запитання, будь ласка, 
звертайтесь до Офісу прийому  
за контактною інформацією:

+1.204.786.9159  
intladmissions@uwinnipeg.ca

515 Portage Avenue
Winnipeg, Manitoba, Canada
R3B 2E9

P +1.204.786.9844
F  +1.204.779.3443
E  welcome@uwinnipeg.ca

uwinnipeg.ca/study Ukrainian


