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Покращення доступності вищої та середньої 

спеціальної освіти 

16 лютого 2023 року 

Уряд провінції Альберта вживає заходів для поліпшення рівня 

життя, боротьби з інфляцією і робить навчання більш стабільним і 

передбачуваним для студентів закладів вищої та середньої 

спеціальної освіти провінції Альберта. 

Економіка Альберти успішно відновлюється, але підвищення вартості життя 

значно ускладнило життя студентів. Уряд провінції Альберта працює над тим, щоб 

післяшкільна освіта залишалася доступною та недорогою для всіх мешканців 

провінції Альберта. Саме тому Департамент вищої та середньої спеціальної освіти 

пропонує студентам нову адресну підтримку. 

 

У рамках бюджету на 2023 р. уряд планує підвищити доступність для студентів 

такими шляхами: 

o Вартість навчання в усіх закладах вищої та середньої спеціальної освіти 

буде підвищуватися не більш ніж на два відсотки у 2024–25 навчальному 

році та в наступні навчальні роки. 

o Відсоткові ставки за студентськими кредитами буде знижено до базової 

ставки, що дозволить зменшити вартість позик для теперішніх і майбутніх 

студентів-позичальників у провінції Альберта. 

o Подвоюється період відсоткових канікул з 6 до 12 місяців, щоб дати 

студентам більше часу знайти високооплачувану роботу, не хвилюючись 

про необхідність повернення кредиту. 

o Збільшуються пороги на план допомоги з повернення коштів з $25 000 до 

$40 000, щоб вигоду від програми змогли отримати більше студентів. 

 

Крім того, уряд провінції Альберта надає додаткове фінансування для збільшення 

студентського гранту провінції Альберта протягом 2022–23 кредитного року на 

$225 на місяць для кожного студента, який відповідає критеріям. 
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«Висока інфляція зробила життя дорожчим для всіх мешканців провінції Альберта, 

і студенти вищих та середніх спеціальних навчальних закладів не стали винятком. 

Оголошені сьогодні нові заходи допоможуть усім студентам впоратися з більшими 

витратами в ці непрості часи». 

Деметріос Ніколаідес (Demetrios Nicolaides), міністр вищої освіти 

 

Уряд Альберти нещодавно надав найбільший у Канаді пакет допомоги у зв'язку з 

інфляцією та надає значну й широку адресну підтримку. Сьогоднішні заходи 

забезпечують також отримання студентами адресної підтримки спрямованої на 

покращення рівня життя. 

 

«Ці нові заходи, направлені на поліпшення доступності для студентів, є важливим 

доповненням до нашого Плану дій для покращення рівня життя (Affordability Action 

Plan) і підкреслюють наші зобов'язання перед студентами й наші прагнення 

покращення рівня життя для всіх мешканців провінції Альберта». 

Мет Джонз, Міністр з доступності та комунальних послуг 

 

Це фінансування отримають понад 10 000 малозабезпечених студентів. 

Збільшення фінансування для студентського гранту провінції Альберта означає, 

що студенти, які відповідають критеріям, отримуватимуть до 475 доларів на 

місяць. 

 

Це додаткове фінансування на місяць має зворотну силу, тобто студенти 

отримають додаткові $225 на місяць на стипендію з початку 2022-23 навчального 

року у вигляді одноразової виплати. Студенти які отримуватимуть це додаткове 

фінансування зі студентського гранту провінції Альберта, дізнаються про це від 

відділу допомоги студентів (Alberta Student Aid) у березні. Протягом цього часу 

вони також мають отримати додаткове фінансування від відділу Student Aid. 

 

«Сьогоднішнє оголошення знаменує собою реалізацію давніх запитів від лідерів 

студентських організацій щодо покращення доступності навчання. Від імені 

студентів провінції Альберта, нам дуже радісно бачити активізацію зусиль задля 

забезпечення більшої доступності навчання в закладах вищої та середньої 

спеціальної освіти для всіх». 
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Саманта Скотт (Samantha Scott), Рада студентів університетів провінції 

Альберта (CAUS), голова ради 

 

«Зі збільшенням витрат на навчання в закладах вищої та середньої спеціальної 

освіти життя студентів стало значно скрутнішим. Ми раді бачити, що голос 

студентів почуто, і що робляться кроки, спрямовані на покращення доступності». 

Джанмеджай Рао (Janmejay Rao), Рада захисту випускників провінції Альберти 

(AbGPAC), співголова 

 

Уряд провінції Альберта працює над тим, щоб післяшкільна освіта була доступною 

та недорогою. Ці заходи полегшать вплив інфляції, щоб студенти післяшкільної 

освіти змогли зосередитися на своїй освіті й менше турбуватися про сплату 

рахунків. Вони також полегшать позичальникам-студентам виплату кредиту та 

допоможуть ефективно перейти до етапу роботи. 

 

Супутня інформація 

Провінція Альберта 2030: Розвиток навичок для отримання бажаної роботи 
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Прессекретар, департамент вищої та середньої спеціальної освіти 
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