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Підтримка новоприбулих українських студентів  

21 лютого 2023 р.  

Уряд Альберти впроваджує нові заходи підтримки, 
щоб допомогти українцям, які були вимушені 
покинути свої домівки, навчатися та працювати в 
Альберті. 
 
З початком війни Росії проти України Альберта прийняла 
тисячі громадян України, і багато хто з них шукає можливості 
роботи та навчання у провінції. Уряд Альберти допомагає 
українським студентам, які були вимушені переїхати, 
уникаючи невимовних страждань війни, і надає їм підтримку, 
необхідну для продовження навчання. 
 
Багато вищих навчальних закладів одразу ж вирішили 
допомагати новоприбулим студентам з України, які прагнули 
продовжувати навчання, але не мали права на отримання 
фінансової допомоги для студентів в Альберті, і покрити 
вартість навчання та витрати на проживання. 
 
Оскільки війна триває, очікується збільшення числа 
новоприбулих з України до Альберти, які бажатимуть 
продовжувати своє навчання. Завдяки новим заходам 
фінансової підтримки українських студентів (Ukrainian Student 
Benefit), уряд Альберти надасть1,5 мільйони доларів 
закладам післяшкільної освіти, щоб вони могли й надалі 
забезпечувати фінансовою підтримкою новоприбулих 
українців. 
 
«Новоприбулі українці в Альберті повинні мати можливість 
отримувати доступ до заходів підтримки, якої вони 
потребують, щоб стати на ноги. Певною мірою сюди належить 
й доступ до навчання, і наш уряд дбає про те, щоб їхні 
витрати на здобуття вищої освіти покрились сьогоднішніми 
інвестиціями.» 
Деметріос Ніколаїдес (Demetrios Nicolaides), міністр з 

питань вищої освіти 

 
Серед новоприбулих українців є й ті, хто вже закінчує 
програму стажування. Альберта розширює критерії, яким 
повинен відповідати кандидат для проходження програм 
стажування, щоб охопити й тимчасових резидентів з України.  
 

Допоміжна 
інформація 
Ініціатива «Робота в Альберті» 
(Alberta at Work) 
 
Ініціатива «Альберта до 2030 р.: 
розвиток навичок, необхідних для 
роботи» (Alberta 2030: Building 
Skills for Jobs) 
 
Професійне стажування та 
галузеві програми підготовки 
(Apprenticeship and Industry 
Training) 
 

 
 

Контакти для ЗМІ 
Нікі Гокуан (Nicky Gocuan) 
Nicky.Gocuan@gov.ab.ca  
587-588-5952 
Прес-секретар, Міністерство з 
питань робочих спеціальностей 
та професій 
 
Сем Блекетт (Sam Blackett) 
Sam.Blackett@gov.ab.ca 
587-589-6048 
Прессекретар, Міністерство з 
питань вищої освіти  
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«Альберта потребує більше кваліфікованих робітників, щоб задовольнити зростаючі потреби 
промисловості. Ми працюємо над тим, щоб забезпечити перспективний кадровий резерв 
Альберти, створивши більше навчальних можливостей для стажування. Пропозиція 
навчальних програм стажування для громадян України може стати новим кроком до 
розширення доступу до таких можливостей для всіх тимчасових резидентів.» 
Кейсі Маду (Kaycee Madu), віцепрем'єр та міністр з питань робочих спеціальностей та 

професій 

 
Навчання в програмах стажування допоможе новоприбулим інтегруватися і знайти відчуття 
стабільності, незалежно від того, чи вони в Альберті допоки триває конфлікт, чи мають намір 
залишитись на постійне проживання.  
 
Програми професійного стажування є дуже цінними як для студентів, так і для роботодавців: 
практична підготовка та наставництво дозволяють студентам отримати навички, необхідні для 
того, щоб знайти добре оплачувану роботу, в той час як роботодавці отримують вигоду, 
оскільки студенти майже відразу можуть робити свій внесок у продуктивність. 
 
«Альберта була однією з перших провінцій, які надавали підтримку українцям, змушеним 

покинути свої домівки через війну. У 2022 році заклади Альберти разом із нашим урядом 

активізували свої зусилля, щоб допомогти там, де це можливо. Ми вітаємо новоприбулих та 

цінуємо динамічність, яку вони привносять в наші громади. Анонсовані сьогодні заходи 

підтримки означають, що новоприбулі українці можуть жити своїм життям повною мірою, 

очікуючи на закінчення війни та мирне повернення додому.» 

Джекі Армстронґ-Гоменюк (Jackie Armstrong-Homeniuk), парламентський секретар з питань 

поселення новоприбулих українців та член Законодавчої Асамблеї у Форт Саскачевані-

Веґревілі 

 

«Конґрес українців Канади - Провінційна рада Альберти дуже задоволена сьогоднішнім 

оголошенням про фінансову підтримку для новоприбулих українських студентів, завдяки якій 

вони продовжать свою післяшкільну освіту в Альберті. Освіта є важливим інструментом для 

допомоги новоприбулим українцям у підтримці та розвитку їхніх навичок, що сприяє при цьому 

й розвитку робочої сили та зростанню економіки.»  

Орися Бойчук, Президент, Конґрес українців Канади - Провінційна рада Альберти 

 

Для того, щоб відповідати вимогам, новоприбулі українці повинні завершити свою обрану 

навчальну програму стажування за менш ніж шість місяців класних занять або отримати дозвіл 

від Міністерства з питань імміграції, біженців та громадянства Канади чи схвалення від офісу 

реєстратора на навчання тривалістю більше шести місяців. 

 

Коротка довідка: 

• 92 новоприбулих українських студенти вже змогли продовжити своє навчання завдяки 
екстреному фінансуванню від своїх вищих навчальних закладів. 



 

 

Пресреліз 

Classification: Protected A 

• Загалом 1,5 мільйони доларів буде розподілено між п'ятьма закладами, які зараз 
пропонують екстрене фінансування для новоприбулих українців: Альбертський університет 
(the University of Alberta), Летбріджський університет (the University of Lethbridge), Коледж 
Олдс (Olds College), Північно-західний політехнічний коледж (Northwest Polytechnic) та 
Атабаський університет (Athabasca University).   

 
Інформація для стажерів 

• Уряд Альберти пропонує навчальні програми стажування з 47 визначених робочих 
спеціальностей. 

• Міністерство з питань імміграції, біженців та громадянства Канади (Immigration, Refugees, 
and Citizenship Canada, IRCC) вимагає від тимчасових резидентів отримання дозволу на 
навчання для зарахування в будь-яку програму післяшкільної освіти тривалістю більше 
шести (6) місяців.  

• Нові кандидати на навчання за програмою стажування мають можливість пройти оцінку 
попереднього навчання (Prior Learning Assessment, PLA), яка у разі позитивних результатів, 
дозволить їм відмовитись від першого року класних занять, таким чином даючи їм 
можливість зарахування на визначену ними навчальну програму стажування.  

• Згідно з Законом про навчання робочим спеціальностям та стажування (Skilled Trades and 
Apprenticeship Education Act) (Розділ 6(1)(c)) офіс реєстратора може створити спеціальну 
категорію для громадян України, які приїжджають до Канади. 

 




