
 

21 червня 2022 р. 

 

Міністр Харріс оголошує про нові заходи щодо забезпечення доступу до вищої освіти 

для переміщених українських студентів. 

 

Міністр з додаткової та вищої освіти, досліджень, інновацій та науки Саймон Харріс 

сьогодні отримав схвалення Кабміном низки нових заходів щодо забезпечення доступу до 

додаткової та вищої освіти на 2022/2023 навчальний рік для переміщених українських 

студентів, які проживають в Ірландії. 

 

Цей захід, затверджений сьогодні Кабміном, гарантує, що переселенці будуть 

розглядатися як європейські студенти і не будуть стягуватися міжнародними зборами. 

 

Національний грант Erasmus також використовуватиметься для фінансування підтримки 

кваліфікованих осіб, які навчаються на денній формі навчання у вищих навчальних 

закладах, а також переміщеного академічного персоналу. 

 

Переміщені українські студенти також отримають доступ до програми Springboard+ та 

курсів PLC. 

 

Виступаючи після засідання, міністр Харріс сказав наступне: 

“Я радий сьогодні оголосити про ці нові заходи, які допоможуть виконати взяті нами 

зобов’язання підтримувати українців, які бажають розпочати чи продовжити вищу чи 

подальшу освіту тут, в Ірландії.” 

“Ці тимчасові заходи, які ґрунтуються на існуючих положеннях, забезпечать українцям, 

яким надано тимчасовий захист в Ірландії, засоби, необхідні для продовження навчання.” 

“Я хочу подякувати всім секторам додаткової та вищої освіти за позитивну відповідь на 

цю кризу та за їх щедрість у допомозі моєму департаменту з визначенням та задоволенням 

потреб переміщенних студентів та кваліфікованих осіб.” 

 

Департамент додаткової та вищої освіти, досліджень, інновацій та науки готує деталі схем 

навчання, які згодом будуть опубліковані на сайті www.gov.ie 

 

ПРИМІТКИ ТА ПОЯСНЕННЯ 

Директива про тимчасовий захист (2001/55/ec) 

Директива про тимчасовий захист (2001/55/EC), яка була прийнята після конфліктів у 

колишній Югославії, була вперше ініційована Європейською Радою у відповідь на 

безпрецедентне вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року, щоб запропонувати 

швидку та ефективну допомога людям, які втікають від війни в Україні. 

Закон про міжнародний захист 2015 року 

Відповідно до цього рішення від 4 березня Уряд застосовує права, надані Законом про 

міжнародний захист 2015 року, до: 

а. Громадяни України, які проживали в Україні до 24 лютого; 

б. Громадяни третіх країн (крім України) або особи без громадянства, які мали 

міжнародний захист (наприклад, статус біженця) або еквівалентний статус національного 

захисту в Україні та проживали там до 24 лютого; 

http://www.gov.ie/


в. Члени сім'ї осіб, на які поширюються пункти (а) і (б), де сім'я проживала в Україні до 24 

лютого; 

г. Громадяни третіх країн, які постійно проживали в Україні до 24 лютого. Слід зазначити, 

що студенти з третіх країн не класифікуються як постійні резиденти і не підпадають під 

умови, зазначені вище. 

Стаття 60 цього Закону надає кваліфікованим особам право на доступ до ринку праці, 

освіти, охорони здоров'я та соціального захисту на тих самих підставах, що й громадянам 

Ірландії. 

Деталі нововведень 

(І) Схема оплати за навчання 

Для кваліфікованих осіб та для громадян Ірландії, які були зараховані до українських 

вищих навчальних закладів у 2021/2022 навчальному році, а тепер повернулися до 

Ірландії, буде встановлено тимчасову плату за навчання терміном на один 2022/2023 

навчальний рік. Схема буде застосовуватися щодо фінансування плати за навчання, 

включаючи студентські внески, безпосередньо до державно фінансованих ВНЗ на 

2022/2023 навчальний рік, щодо відвідування затвердженого курсу бакалаврату та 

аспірантури або дозволених програм переходу в затвердженому ВНЗ. 

(ІІ) Схема стипендій для кваліфікованих осіб, які відвідують курси, затверджені 

SOLAS 

Департамент додаткової та вищої освіти, досліджень, інновацій та науки надаватиме 

пряму фінансову підтримку протягом обмеженого періоду в один рік у вигляді стипендії в 

розмірі близько 6 115 євро (на особу на рік), яка буде виплачуватися частинами 

кваліфікованим осіб, які відвідують схвалений SOLAS курс PLC у 2022/23 навчальному 

році. 

Схема буде адмініструватися SUSI і не буде ґрунтуватися на оцінці матеріального 

становища.  

(ІІІ) Розширення прав на доступ до Фонду допомоги студентам 

Права на отримання допомоги з фонду студентам мають бути розширені на 2022/2023 

навчальний рік, щоб включити тих, хто підпадає під умови за новою схемою оплати 

навчання. 

Національний грант Erasmus 

Комісія ЄС затвердила, що національні агенції Erasmus можуть використовувати 

частину національного гранту для фінансування кваліфікованих осіб. Департамент 

додаткової та вищої освіти, досліджень, інновацій та науки надаватиме через 

Управління вищої освіти (HEA) виплату в розмірі 1150 євро на місяць 

кваліфікованим особам, які навчаються на денній формі навчання у вищій школі, 

використовуючи вищезазначене фінансування. 

 


