
Для отримання інформації 

стосовно прийому на 

навчання міжнародних 

студентів звертатися до: 

Види наукових ступенів, що 

пропонуються: 

Пропонується курс 

«Англійська як друга мова»: 

Екзаменаційні оцінки 

потрібні для визначення  

рівня знань і класу в коледжі: 

Center for International Education, Центр міжнародної освіти 

Colleen Gray
Телефон:   011-847-543-2399 

Електронна пошта: cgray6@clcillinois.edu 

Молодший спеціаліст гуманітарних наук, Молодший спеціаліст наук, Молодший спеціаліст 

прикладних наук, Молодший спеціаліст технічних наук, Молодший спеціаліст 

образотворчих мистецтв, Молодший спеціаліст з педагогіки 

Коледж округу Лейк має інтенсивну програму вивчення англійської мови, акредитовану 

Американською асоціацією інтенсивних програм англійської мови (AAIEP). Серед 

міжнародних студентів проводиться тестування знань іноземної мови для визначення 

їхнього рівня знань: новачок, середній, продвинутий, перехідний. Частиною навчання 

студентів є використання надсучасного лінгафонного кабінету Sanakо.  Для цієї програми не 

потрібно здавати тести TOEFL або IELTS. 

Для академічної рівневої програми коледжу студенти повинні підтвердити володіння мовою: 

• мінімум 153 бали, отримані в розділі «Мовні навички» (Language Skills) в Тесті 
Академічної Підготовки (Academic Proficiency Test) коледжу Лейк Каунті

• мінімум 527 балів в письмовому варіанті Тесту з англійської мови як іноземної (TOEFL), 
197 балів в комп'ютеризованому варіанті тесту, або 71 бал за результатом тестування в 
мережі Інтернет

• 320 балів ELI Accuplacer або більше

• 6.0 – академічний формат– у тесті IELTS

• ELS Language Centers, завершивши рівень 112 

Надання стипендій: Коледж округу Лейк пропонує обмежену кількість стипендій для тих міжнародних 

студентів, які завершили принаймні один академічний семестр у коледжі округу Лейк. 

Надання житла на території 

коледжу: 

Коледж округу Лейк не забезпечує студентів житлом на своїй території. Однак, ми сприяємо 

Вам у знаходженні житла поза межами коледжу, такого як: вмебльовані кімнати, кімнати для 

тривалого перебування або кімнати зі співмешканцями. Ми також надаємо безкоштовні 

послуги з перевезення від аеропорту O’Hare. 

Терміни подання заяви: Осінній семестр (з середини серпня до середини грудня):       1 липня 

Весняний семестр (з середини січня до середини травня):        1 листопада 

Вартість року навчання в коледжі 2018 (9 місяців) 

Плата за навчання* та плата за 

навчання в коледжі $ 10 740
* Плата за навчання для міжнародних

студентів становить 447.50 долларів США

за одну залікову годину. Міжнародні

студенти повинні набрати 12 залікових

годин в кожному академічному семестрі.

Книжки та інші матеріали  $  1 596 

Вартість проживання  $  8 680 

Медична страховка  $  1 200 

Загалом за академічний рік $22 216
Демографічні дані студентів 

Загальна кількість студентів: 13 145  

КОЛЕДЖ ОКРУГУ ЛЕЙК 

Загальна кількість міжнародних студентів: 120 з понад 44 країн 

Заява від міжнародного студента, заява від Коледжу округу Лейк, офіційне підтвердження, перекладене на англійську 

мову, про закінчення вищої школи, офіційний банківський лист від студента або спонсора про верифікацію принаймні    

$21 964. доларів США, аффідевіт про підтримку від спонсора, якщо необхідно, копія паспорта та фотографія як на паспорт. 

Детальнішу інформацію можна знайти на сайті http://www.clcillinois.edu/international  

http://www.clcillinois.edu/international


NEW: Престижні коледжі та університети пропонують Гарантований Admissions для іноземних студентів в CLC! 

Студенти коледжу округу Лейк мають змогу скористатись багатьма послугами для студентів, в тому числі такими як 

наукове керівництво, професійне планування кар'єри, консультування, репетиторство, фітнес центрів, працевлаштування 

на території коледжу та медичного обслуговування. На території коледжу зосереджено чимало позанавчальних заходів, 

студентських організацій, міжуніверситетських спортивних команд, культурних заходів, тенісних кортів, пішохідних алей, 

а також Центр виконавчих видів мистецтва.  Округ Лейк розташований у 72 кілометрах на північ від Чикаго, який є третім 

за розміром містом США.   

Біологічні та медико-санітарні 

дисципліни:  

 Біологія

 Ботаніка

 Хімія

 Екологія

 Медична техніка в невідкладній

допомозі

 ОБЖ і валеологія

 Садівництво

 Мануальна терапія

 Флеботомія

 Фізична культура

 Вступ до стоматології

 Вступ до медицини

 Вступ до лікування професійних

захворювань

 Вступ до фармацевтичної справи

 Вступ до фізіотерапії

 Вступ до ветеринарії

 Рекреація

 Зоологія

Бізнес освіта:

 Бухгалтерський облік

 Системи адміністративно-

господарського управління

 Бізнес-адміністрування

 Комп'ютерні системи обробки

інформації

 Готельний бізнес і кулінарія

 Асистент юриста

Мистецтво комунікації,  

класичні мови і література, та 

образотворче мистецтво:  

 Мистецтво

 Комунікація

 Танці

 Дизайн цифрових засобів

інформації

 Англійська мова

 Іноземна мова

 Класичні мови та література

 Журналістика

 Асистент бібліотекаря

 Мультимедійні системи зв'язку

 Музика

 Філософія

 Риторика

 Технічні засоби зв'язку

 Театр

Прикладні, математичні та 

природознавчі науки:  

 Архітектурна технологія

 Поставарійний авторемонт

 Автомобільна технологія

 Технологія комп'ютерного креслення

 Створення мережі CISCO

 Технологія будівельних робот

 Інформатика

 Наука про Землю

 Інженерія

 Геологія

 Лазер/Фотоелектроніка/Оптика

 Математика

 Технологія машинобудування

 Фізика

 Охолодження, нагрівання та кондиціонування 

повітря

 Програми соціально-екологічної діяльності

 Зварювання

Соціальні науки: 

 Антропологія

 Кримінальне право

 Дошкільна освіта

 Економіка

 Початкова освіта

 Технологія пожежної справи

 Гендерологія та сексологія

 Географія

 Історія

 Програми соціального забезпечення

 Політологія

 Психологія

 Соціальна робота

 Соціологія

 Спеціальна освіта


