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ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ МІГРАНТІВ І БІЖЕНЦІВ В 

УКРАЇНСЬКИХ ЗВО 

Анотація. Стаття присвячена дослідженню проблемних питань 

міграційної політики у сфері освіти та можливі напрями покращення організації 

навчання мігрантів та біженців в українських закладах освіти. Актуальність 

теми зумовлена активним поширенням процесу міграції в багатьох країнах 

світу, що вимагає звернення більшої уваги на процеси пов’язані з означеним 

явищем та способи вирішення низки проблем, що виникають як у 

досліджуваної категорії осіб, так і у держави в цілому. Автор теоретично 

обґрунтовує можливі напрями організації навчання мігрантів і біженців в 

закладах вищої освіти, а також їх значення у суспільному житті країни. 

У дослідженні зазначається як позитивні наслідки міграційного процесу, 

так і негативні, що у свою чергу зумовлює необхідність оптимізації шляхів та 

напрямів їх вирішення. Автор описує можливі напрями процесу організації 

навчання біженців та мігрантів для українських закладів вищої освіти, 

спрямовуючи свою увагу на основні норми міграційної політики України в 

глобальній парадигмі, акцентуючи увагу на педагогічну спрямованість через 

підтримку рівності та гуманізму. Якісна організація навчального процесу вище 

зазначеної категорії є невід’ємною складовою процесу інтеграція освіти, науки 

та виробництва, спільного використання потенціалу освітніх, наукових та 

виробничих організацій у взаємних інтересах. 

У статті розглядаються провідні принципи забезпечення розвитку 

якісного процесу організації навчання мігрантів та біженців, важливість 

різноманіття та української спрямованості через набуття професійних основ в 

закладах вищої освіти. Необхідними умовами організації навчання біженців та 

мігрантів повинно бути спроможність до освітньої діяльності, бажання та 

можливість її здійснювати; наявність відповідних навчальних закладів в країні , 

перевага впливу чинників освітньої міграції над бажанням залишитися в 

проживання. 

Ключові слова: адміністрування, біженці, інклюзія, міграційна політика 

України в глобальній парадигмі, підтримка рівності, педагогічна спрямованість, 

різноманіття. 
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ORGANIZATION OF TRAINING OF MIGRANTS AND REFUGEES IN 

UKRAINIAN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 
 

Abstract. The article is devoted to the study of problematic issues of migration 

policy in the field of education and possible ways to improve the organization of 

training of migrants and refugees in Ukrainian educational institutions. The urgency 

of the topic is due to the active spread of migration in many countries around the 

world, which requires more attention to the processes associated with this 

phenomenon and ways to solve a number of problems that arise in the studied 

category of individuals and the state as a whole. The author theoretically substantiates 

the possible directions of the organization of education of migrants and refugees in 

higher education institutions, as well as their importance in the public life of the 

country. 

The study notes both the positive and negative consequences of the migration 

process, which in turn necessitates the optimization of ways and directions of their 

solution. The author describes possible directions of the process of organizing the training 

of refugees and migrants for Ukrainian higher education institutions, focusing on the basic 

norms of Ukraine's migration policy in the global paradigm, emphasizing pedagogical 

orientation through support of equality and humanism. Qualitative organization of the 

educational process of the above category is an integral part of the process of integration 

of education, science and production, joint use of the potential of educational, scientific 

and industrial organizations in mutual interests. 

The article considers the leading principles of ensuring the development of a 

quality process of organizing the training of migrants and refugees, the importance of 

diversity and Ukrainian orientation through the acquisition of professional 

foundations in higher education institutions. Necessary conditions for the 

organization of training of refugees and migrants should be the ability to educational 

activities, the desire and ability to carry it out; the presence of appropriate educational 

institutions in the country, the predominance of the influence of factors of educational 

migration over the desire to stay. 

Keywords: administration, refugees, inclusion, migration policy of Ukraine in 

the global paradigm, support for equality, pedagogical orientation, diversity 

 

Постановка проблеми. Нинішня міграційна політика заснована на 

твердому переконанні, що заходи, орієнтовані на підвищення кваліфікації, 

можуть принести користь головним чином самим мігрантам, в той же час 

лягаючи важким тягарем на українське суспільство та економіку країни. 
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Слідуючи цьому суспільному дискурсу, українські політики з обережністю 

ставляться до ініціатив, які фокусуються на людському капіталі мігрантів і 

можуть бути пов’язані з полегшенням відтоку громадян. В результаті міжнародні 

установи уникають відкрито включати питання кваліфікації та міграції в свої плани. 

Реінтеграція мігрантів, що повертаються з-за кордону, ймовірно, є єдиною добре 

усвідомленою метою в нинішньому суспільному та політичному дискурсі, 

пов’язаному з міграцією. Однак існує явна нестача експертних знань щодо заходів 

підтримки, спрямованих на підвищення навичок мігрантів. В результаті в Україні 

відсутні проекти, які фокусуються на кваліфікаційному аспекті міграції, і 

упускаються переваги добре організованої циркулярної міграції. Це та область, де 

допомога вкрай необхідна, але надавати її слід делікатно і шляхом діалогу із 

зацікавленими сторонами та широкою громадськістю. 

Необхідними умовами організації навчання біженців та мігрантів 

повинно бути: спроможність до освітньої діяльності, бажання та можливість її 

здійснювати; наявність відповідних навчальних закладів в країні (регіоні); 

перевага впливу чинників освітньої міграції над бажанням залишитися в країні 

(регіоні) проживання [2].  
Таким чином, якісна організація навчального процесу вище зазначеної 

категорії є невід’ємною складовою процесу інтеграція освіти, науки та 
виробництва, спільного використання потенціалу освітніх, наукових та 
виробничих організацій у взаємних інтересах. Тому актуальним є дослідження 
взаємозв’язку міграційних процесів та системи вищої освіти України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В Україні сформована 
нормативно-правова база у сфері реалізації державної міграційної політики, яка 
ґрунтується на положеннях Конституції України, законах України «Про 
правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про біженців та осіб, які 
потребують додаткового або тимчасового захисту», «Про імміграцію», «Про 
основи національної безпеки України», «Про громадянство України», а також 
 міжнародних договорів, зокрема: Конвенції про статус біженців 1951 року та 
Протоколу до неї 1967 року, - до яких Україна приєдналась 10 січня 2002 року. 

Вивченню міграційних процесів присвячені наукові праці учених різних 

наукових напрямів. Теоретичні та методологічні аспекти дослідження міграцій 

проаналізовано у працях вітчизняних і зарубіжних учених – Б. Брєєва, 

М. Долішнього, А. Загробської, Т. Заславської, Е. Лібанової, О. Малиновської, 

Д. Массея, Т. Петрової, І. Прибиткової, С. Пирожкова, О. Позняка, 

Л. Рибаковського, М. Романюка, В. Старовєрова, М. Тодаро, М. Шульги, 

О. Хомри, Б. Хорєва та ін.  

Проблеми освіти та освітньої міграції в Україні досліджувалися у 

наукових працях О. Біляковської, О. Власюка, І. Гнибіденка, О. Грішнової, 

Т. Драгунової, В. Іонцева, О. Піскуна, Письменної, Л. Семів, Ю. Чекушиної, 

Л. Янковської, Р. Патори, та інших вчених 

Питанням освітньої та, зокрема, студентської міграції присвячені праці 

вітчизняних науковців. Так, Л.І. Безтелесна [1] розглядає освітню міграцію як 
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інструмент реалізації стратегічного управління людським капіталом. Л. Семів [2] 

проектує вплив міжнародної освітньої міграції на територіальні економічні 

світове господарство і міжнародні економічні відносини системи. Тенденції 

міжнародної освітньої міграції у контексті процесів глобалізації також є 

предметом дослідження Л.А. Жураковської [3] та В.М. Філатова [4].  

Мета статті полягає у теоретичному обґрунтуванні можливих напрямів 

організації навчання мігрантів і біженців в закладах вищої освіти, а також їх 

значення у суспільному житті країни. 

Виклад основного матеріалу. Ставлення суспільства до наростання 

міграції неоднозначне, деякі групи людей, здебільшого старшого віку, для яких 

швидкі суспільні зміни видаються приголомшеними, відчувають серйозний 

дискомфорт, інші – в основному працівники низької кваліфікації та нещодавні 

мігранти – вбачають в мігрантах небажаних конкурентів на ринку праці та 

дешевого житла. Ці настрої експлуатуються популістськими та право-

радикальними політичними силами. Однак, небажані результати міграції можна 

зменшити і, водночас, оптимізувати її позитивний вплив удосконалюючи 

регулювання міграційних процесів.  

У зв'язку з цим значення та вимоги до міграційної політики закономірно 

зростають. Вона перетворюється на інтегральну складову державної діяльності 

та міжнародного співробітництва. Причому все частіше розглядається не у 

традиційному, вузькому сенсі, тобто як система правил та інститутів, що 

регулюють допуск на суверенну територію іноземців, їхнє правове становище, а 

в більш широкому – як державна доктрина, спрямована на мінімізацію 

негативних і максимальне використання позитивних результатів міграції, 

забезпечення поступального розвитку [5].  

Отже, міграційна політика є самостійним напрямом державної політики, 

яка, проте, тісно пов'язана з іншими її складовими як внутрішньо-, так і 

зовнішньополітичного характеру. Вона є елементом політики народонаселення 

і, водночас, як один із засобів проектування бажаного населення і робочої сили, 

– частиною соціально-економічної політики, інструментом досягнення її цілей.  

Міграційна політика тісно пов’язана також із зовнішньою політикою, 

оскільки передбачає взаємодію з іншими країнами, а також із політикою у сфері 

безпеки держави, суспільства, окремих осіб. Хоча міграція обумовлена 

об’єктивними, переважно економічними причинами і найкраща міграційна 

політика – це успішна соціальноекономічна політика, що забезпечує належні 

умови для гідної праці, самореалізації та безпечного життя у власній країні, 

продумана і цілеспрямована діяльність держави в сфері міграції здатна 

забезпечити впорядковану, організовану та безпечну міграцію, належне 

використання її вигід [5]. 

Невід'ємною частиною успішної інтеграції біженців та осіб, які 

потребують додаткового захисту в Україні, і в першу чергу дітей, розлучених із 

сім’єю, є базове знання державної мови і доступ до освітніх послуг. Знання 
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мови необхідне для того, щоб розуміти, спілкуватись та адаптуватись у 

приймаюче суспільство. Отримання належної освіти, набуття професії                   

є важливим як для сьогодення, так і для майбутнього нашої держави, та є 

однією із умов безконфліктності міжнаціональних і соціальних стосунків. 

Основною метою державної програми освітньо-міграційної політики 

повинен стати конструктивний підхід для максимально ефективного поєднання 

потреб освітніх мігрантів бажанням мігрантів працювати на благо України. Для 

того, щоб освітня міграція відповідала цілям програми, необхідно, з одного 

боку, надавати доступну інформацію зацікавленим людям – особам, які є 

потенційними навчальними мігрантами, з іншого, особливої уваги приділяти 

зв’язкам з українськими та іноземними фірмами та компаніями, які працюють 

на території України та мають потребу у висококваліфікованих кадрах [8]. 

Міністерство освіти і науки України, органи управління освітою 

вживають відповідних заходів для поглиблення взаєморозуміння між всіма 

мовними групами населення, сприяють вихованню поваги, розуміння і 

терпимості щодо національних меншин та їхніх мов як одного із завдань освіти 

і професійної підготовки. 

В основу організації навчання мігрантів та біженців в українських закладах 

вищої освіти мають бути наскрізно проадміністровані наступні принципи: 

- принцип поваги до прав і свобод людини, який визначається 

повною рівністю серед усіх учасників навчального процесу; 

- принцип відкритості, який забезпечує свободу користування всіма 

можливими навчально-методичними, технічними ресурсами навчальних закладів; 

- принцип доцільності полягає в тому, що будь-які організаційні 

напрями забезпечення мігрантів та біженців якісною освітою мають відповідати 

економічним, політичним і гуманітарним потребам суспільства. Якщо такої 

відповідності немає, ситуація потребує корекції; 

- принцип гуманізму, що пронизує процес навчання повним 

розумінням та підтримкою один одного; 

- принцип балансу персонального й державного інтересів. Лише в 

балансі інтересів особистості мігранта, біженця, держави, і закладів вищої 

освіти можливе продуктивне освітнє забезпечення міграційної політики 

України в глобальній парадигмі;  

- принцип відповідності основам української ментальності та 

збереження і розвитку цивілізаційної ідентичності полягає в тому, що заклади 

вищої освіти забезпечуючи провідні вище зазначені принципи для 

досліджуваної категорії осіб, мають формувати максимальні умови для 

можливості мігрантами всебічного вивчення значення, переваги набуття 

української ідентичності, зберігаючи основи своєї традиційності; 

- принцип гендерної рівності й гендерного партнерства утверджує 

норму про те, що міграційна мобільність особистості не може залежати від її 

статі – порушувати положення гендерної рівності і гендерного партнерства [6];  
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- принцип запобігання усім формам та проявам расизму, ксенофобії 

та нетерпимості, що поряд із збереженням власної ідентичності передбачає 

повагу до інших культур, неприпустимість будь-яких форм дискримінації, 

формування суспільної єдності в умовах культурного розмаїття. 

Більш того, оскільки основним принципом цілей сталого розвитку до 

2030 року є «нікого не забути», міжнародному співтовариству слід подбати про 

те, щоб в їх плани розвитку були включені біженці, шукачі притулку та трудові 

мігранти. Для цього пропонуються наступні пункти:  

 - стимулювати країни приймати закони, що дозволяють визнати, 

передати і продовжити розвиток знань і навичок усіх мігрантів, шукачів 

притулку та біженців, які проживають в країні прийняття. Наприклад:  

 - проводити політику, що забезпечує доступ до вищої освіти, а також 

підтримку кваліфікованих мігрантів, шукачів притулку та біженців;  

 - ухвалювати закони, що забезпечують рівний доступ до програм 

навчання та стажування для кваліфікованих мігрантів, шукачів притулку та 

біженців (нарівні з громадянами); 

 - прийняти закони, які спростять оцінку, підтвердження і визнання 

академічної і професійної освіти (включаючи вищу освіту) мігрантів та 

біженців, наприклад, в рамках міжуніверситетських угод, а також двосторонніх 

і багатосторонніх угод; 

 - проводити політику, яка забезпечить навчання мігрантів і біженців їх 

мовою і відповідно до їх традицій, а також публікацію громадських оголошень та 

інформації на тих мовах, які найбільш поширені серед мігрантів і біженців у країні 

прийняття. 

Прийняття Закону «Про затвердження неформального навчання» і 

подальший розвиток національних кваліфікаційних стандартів є хорошими 

прикладами систематичної роботи, яка проводиться вже тривалий час. Визнання 

неформального навчання є вирішальним фактором у пошуку кваліфікованої роботи 

за кордоном і безперервному розвитку людського капіталу після повернення. 

Допоміжні заходи забезпечать належну відповідність навичок та допоможуть 

запобігти дискваліфікації та втраті навичок. Така законодавча робота забезпечує 

хорошу основу для подальшого здійснення заходів підтримки мігрантів після 

повернення з точки зору зайнятості та навичок (MISMES) та розробку і 

впровадження ефективних великомасштабних програм сприяння економічній 

діяльності мігрантів, які повернулися [8].  

Одними із напрямів роботи щодо забезпечення організації освіти у вищих 

навчальних закладах для біженців та мігрантів, особливо тих, хто має інклюзію 

різних рівнів мають бути наступні: 

• забезпечення психолого-педагогічної підтримки: доброзичливе 

ставлення до біженців та мігрантів, постійне спілкування і вміння слухати 

проблеми, переконання - сприятиме ефективному адаптуванню; 

• пріоритет полікультурної освіти; 
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• допомога в інтеграції через зустрічі з ровесниками в рамках проведення 

спільних занять, тематичних екскурсій, туристичних походів, літніх таборів; 

• участь у культурному житті регіону: відвідування виставок, концертів, 

театральних вистав. 

У разі навчання на англомовних програмах, студенти-іноземці також мають 

вивчати українську мову в обсязі щонайменше 8 кредитів ЄКТС. Проте, як ми 

дізнались, студенти роблять це неохоче, подекуди ігноруючи заняття. Таку 

позицію вони пояснюють тим, що українська мова їм не потрібна для майбутньої 

роботи (адже вони повертаються до своєї країни по завершенні навчання), і вони 

не хочуть витрачати на це час. У результаті студенти не володіють українською 

мовою на побутовому рівні, що перешкоджає їхній інтеграції в українське 

суспільство. Тому вивчення основ української мови, як мінімум, для забезпечення 

побутового спілкування, має бути обов’язковою умовою. 

Іноземні студенти тяжіють до спілкування у колах вихідців зі своїх країн 

та мало спілкуються з українцями – в тому числі й через мовний бар’єр 

(іноземці не говорять українською, українці не говорять англійською). Також 

ми дізнались про практику поселення іноземців у гуртожитки «для іноземців», 

що теж перешкоджає їхній інтеграції. 

Втім, заклади вищої освіти намагаються проводити інтеграційні заходи: 

вечори культурних обмінів, спільні активності для українців та іноземців, 

інтеркультурні тренінги. Питаннями інтеграції також опікуються студентські 

земляцтва. Але така практика характерна для окремих університетів та ще не 

набула поширення всіма ЗВО. 

Також при організації навчання мігрантів та біженців українськими 

ЗВО потрібно спрямовувати свою увагу на: 

-  проведення заходів для міжкультурної взаємодії як на рівні 

університетів, так і у містах, де навчаються іноземні студенти; 

- дозволити часткове працевлаштування студентів, сприяти цьому; 

- сприяти організації створення університетських клубів, в яких такі 

категорії населення зможуть привносити цінності своєї культури, навчати в 

осередок університетського середовища для всіх бажаючих студентів. 

Держава та університети повинні не тільки створювати умови для приїзду 

більшої кількості отримувачів освітніх послуг з-за кордону, а й працювати в 

напрямку адаптації до навчального процесу, соціального та економічного 

життя, а саме: 

• покращувати процес вступу (зменшувати невиправдані бюрократичні 

перепони, забезпечувати більшу прозорістю та сприяти усвідомленому вибору 

іноземцями навчання в Україні); 

• дбати про те, щоб навчальний процес був безпечним та інклюзивним, а 

інтеграція студентів була двосторонньою; 

• не обмежувати право іноземних студентів на гідне життя та можливості 

забезпечувати себе під час навчання; 
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• не створювати перешкод в доступі до гідної праці після навчання.

Розбудова системи освіти в умовах становлення України як самостійної

незалежної держави з урахуванням кардинальних змін в усіх сферах 

суспільного життя, вимагає критичного осмислення досягнутого і зосередження 

зусиль та ресурсів на вирішенні найбільш гострих проблем, які стримують 

розвиток освітньої галузі, не дають можливості забезпечити нову якість освіти, 

адекватну нинішній історичній епосі. Якщо вирішити проблеми в системі 

освіти і використати відповідні шляхи їх вирішення, то можна й сподіватися на 

якісну і всім доступну освіту в Україні 

Тому, з метою ефективного використання наукового та освітнього 

потенціалу країни, урегулювання освітньої мобільності в регіоні, забезпечення 

доцільних процесів організації навчання мігрантів та біженців необхідно: 

підвищити рівень фінансування освіти та науки (відповідно до статей Законів 

України щодо освіти та науки); створити в університетах умови для залучення 

талановитої молоді до наукової діяльності; посилити відповідальність 

підприємств, організацій та установ регіону за забезпечення соціально-побутових 

умов для молодих фахівців, особливо житлом у сільській місцевості; 

удосконалювати механізм довгострокового пільгового кредитування навчання 

молоді у ВНЗ через залучення банківської системи та місцевого бізнесу тощо [9].  

ХХІ століття ставить перед європейською освітою певні цілі, які повинні 

сприяти створенню єдиного європейського простору, формуванню 

„європейської ментальності” та європейської громадянськості поряд із 

громадянськістю національною. Відбувається універсалізація та стандартизація 

європейських знань, які б надавали молоді різних націй та народів 

усвідомлення її належності до єдиної європейської культури, в тому числі 

мігрантів та біженів.  

Вперше на міжнародному рівні спроба регламентувати обов’язки держав і 

міжнародних організацій з підготовки людини до життя в інформаційному 

суспільстві належить ЮНЕСКО в “Рекомендаціях про розвиток і використання 

багатомовності та загального доступу до кіберпростору”, у яких йде мова про те, 

що державам-членам і міжнародним організаціям варто сприяти розповсюдженню 

грамотності в галузі інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ). 

Таким чином, пріоритетним напрямом в системах освіти європейських 

країн залишилося досягнення рівних можливостей в отриманні освіти, 

забезпечення всіх громадян базовими знаннями, здібностями та вміннями, які 

необхідні їм для соціальної та професійної інтеграції у суспільство, в якому 

вони живуть; підвищення якості освіти і забезпечення індивідуального 

розвитку; зближення змісту освіти до очікувань роботодавців; пристосування 

нових форм навчання до існуючої системи кваліфікацій у галузі освіти і 

підготовки кадрів; інтенсифікація мобільності студентів. 

Висновки. Отже, аналізуючи проблеми та перспективи міграційної 

політики у сфери освіти, а саме серед біженців та мігрантів, українським 
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закладам вищої освіти рекомендується спрямовувати організацію навчання за 

нижче наведеними напрямами: 

 забезпечення психолого-педагогічної підтримки: доброзичливе 

ставлення до біженців та мігрантів, постійне спілкування і вміння слухати 

проблеми, переконання - сприятиме ефективному адаптуванню; 

 пріоритет полікультурної освіти; 

 допомога в інтеграції через зустрічі з ровесниками в рамках проведення 

спільних занять, тематичних екскурсій, туристичних походів, літніх таборів; 

 участь у культурному житті регіону: відвідування виставок, 

концертів, театральних вистав; 

 вивчення української мови в обсязі щонайменше 8 кредитів ЄКТС; 

 проведення заходів для міжкультурної взаємодії як на рівні 

університетів, так і у містах, де навчаються іноземні студенти; 

 дозволити часткове працевлаштування студентів, сприяти цьому; 

 сприяти організації створення університетських клубів, в яких такі 

категорії населення зможуть привносити цінності своєї культури, навчати в 

осередок університетського середовища для всіх бажаючих студентів. В основу 

організації навчання мігрантів та біженців в українських закладах вищої освіти 

мають бути наскрізно пронизані такими принципами як: принцип поваги до 

прав і свобод людини, принцип відкритості, принцип доцільності, принцип 

гуманізму, принцип відповідності основам української ментальності та 

збереження і розвитку цивілізаційної ідентичності, принцип гендерної рівності 

й гендерного партнерства, принцип запобігання усім формам та проявам 

расизму, ксенофобії та нетерпимості. 
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