
Чехія й Україна взаємно визнаватимуть шкільні предмети, 
онлайн навчання обмежать – підписано освітню угоду 

 

Міністри освіти України та Чехії Сергій Шкарлет та Владімір Балаш.  

Чеcька Республіка та Україна уклали угоду про співпрацю в освітній сфері. Її 

мета, серед іншого – уніфікувати порядок виховання та навчання. 
Наприклад, для українських школярів, які перебувають у Чехії, буде 

обмежено онлайн-навчання з українських шкіл. Про це журналістам 
повідомили міністр освіти Владімір Балаш (партія STAN) і його український 

колега Сергій Шкарлет, які 22 листопада 2022 підписали двосторонню угоду. 
Договір поширюється на всі рівні освіти. Україна та Чехія взаємно 

визнаватимуть свої освітні програми та зміст навчання. 

Згідно з інформацією на сайті Міністерства освіти, молоді та фізичного виховання ЧР 
(MŠMT), українські учні наприкінці навчального року отримають сертифікат, який 

дасть змогу визнати їхню освіту під час перебування в Чехії. Для середньої та вищої 
професійної освіти можна буде оцінити отримані знання та навички через документ 

Europass. За інформацією Міністерства освіти і науки України (МОН), угода 
передбачає надання стипендій для навчання, обмін студентами, аспірантами, 
викладачами між закладами освіти України та Чеської Республіки з метою заохочення 

та сприяння академічній мобільності. Максимальна тривалість стажування для 
українських здобувачів за освітніми ступенями «бакалавр», «магістр» та освітньо-

науковим ступенем «доктор філософії» у чеських закладах вищої освіти відповідно до 
угоди становить 40 місяців на рік. 

З метою підтримки вивчення та поглиблення знання мови та культури обох держав на 
основі взаємності щорічно надаватимуть до 8 місць для навчання в Літній школі 

слов’янських студій в Чеській Республіці та до 4 місць для навчання на літніх курсах 
української мови та літератури в Україні. Літні курси, стипендії для студентів та 

можливості стажування для викладачів сприятимуть не лише обміну знаннями та 
досвідом, але й культурній та мовній взаємодії, що зміцнить відносини між 

українським та чеським народами. 

https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ukrajinsky-ministr-skolstvi-shkarlet-vyzdvihl-pomoc-ceska
https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ukrajinsky-ministr-skolstvi-shkarlet-vyzdvihl-pomoc-ceska
https://mon.gov.ua/ua/news/ministerstva-osviti-ukrayini-ta-cheskoyi-respubliki-pidpisali-ugodu-pro-spivrobitnictvo
https://proukrainu.blesk.cz/wp-content/uploads/2022/11/637cc84853caa169298839.jpg


Міністри Сергій Шкарлет та Владімір Балаш 
підписують угоду у сфері освіти між Україною та Чехією.  

Подвійне навчання перевантажує дітей 

За словами Балаша, онлайн-навчання українських дітей, які відвідують 

загальноосвітню школу в Чехії, буде обмежено. Таке дистанційне навчання надають 
українські школи, які відвідували діти перед тим, як виїхали до Чехії, рятуючись від 
війни або російської окупації своїх населених пунктів. За словами міністра, подвійне 

навчання часто призводило до перевантаження дітей. Таким чином заочно школярі із 
тимчасовим захистом у Чехії мають вивчати лише українську мову та українське 

суспільствознавство.  
“Більшість предметів, які українські діти вивчають у чеських школах, і надалі 

викладатимуться та визнаватимуться. Онлайн додадуться лише ті предмети, які є 
типово українськими, як-от українська мова чи українська історія. Це зменшить 

кількість предметів, які викладаються в режимі он-лайн», – сказав Балаш. 
З вересня на молодих українських біженців у Чехії поширюється за законом 

обов’язкове відвідування загальноосвітньої школи. Однак, за словами прес-секретаря 
департаменту Анети Леднової, перевірка відвідуваності не входить до сфери 

відповідальності чеського міносвіти. Порушеннями батьківського обов’язку 
відправляти дітей до школи займається Управління соціального та правового захисту 

дітей (OSPOD). Наприклад, українцям, які не віддають дітей шкільного віку до 
чеських початкових шкіл, загрожує обмеження соціальних виплат. « Для Міністерства 

освіти Чехії вкрай важливо  дати можливість українським учням середніх  і вищих 
професійних шкіл продовжувати навчання,щоб вони могли продовжити навчання 
після повернення в Україну або завершити навчання на території Чеської 

республіки»,- зазначив чеський міністр Володимир Балаш. « Ми цінуємо,що Чеська 
республіка прийняла наших українських учнів і звісно, якщо чеське законодавство 

чогось вимагає, це потрібно поважати та виконувати»,- сказав український міністр 
Шкарлет.  

Угода між Чехією та Україною також стосується надання стипендій українським 

студентам. За словами Балаша, на стипендії цим студентам передбачено 150 
мільйонів крон. Також,за словами чеського міністра, угоду між Чехією та Україною 

почали готувати кілька років тому. Після початку російського вторгнення в Україну 
документ було змінено з урахуванням поточної ситуації та умов. «Це дуже важлива 

співпраця для України. І не лише у сфері університетів, а в освіті загалом. Ми дуже 
дякуємо чеському народу за всю підтримку», – сказав Сергій Шкарлет 

 


