
Прага, 22 листопада 2022 р. – Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет відвідав 

Чеську Республіку. 

 

Головною метою його візиту була двостороння зустріч із чеським колегою Володимиром 

Балашем, присвячена процесу інтеграції українських дітей, учнів та студентів. Це вже друга 

зустріч двох міністрів. Перша відбулася під час візиту міністра Баласа в Україну в серпні цього 

року. Двосторонні переговори в основному стосувалися чесько-української угоди про 

співпрацю в галузі освіти і науки, визнання освіти, отриманої в Чехії, і доступності навчальних 

програм для дітей шкільного віку. 

Угода про співпрацю між Чехією та Україною набула значення після російської агресії. 

„Ситуація з Covid19, а згодом і початок російської агресії ускладнили підготовку цього 

документу. Після російського вторгнення в Україну текст довелося змінити, щоб врахувати 

поточну ситуацію та умови, в тому числі, і  українських студентів у чеських університетах “, 

- заявив міністр освіти Володимир Балаш. До вторгнення в університетах Чехії навчалося понад 4 

тисячі громадян України. Хоча кількість зарахованих студентів у 2022/2023 н.р. є більшою, можна 

очікувати, що кількість фактично присутніх студентів буде значно меншою, оскільки зараз Україна 

не дозволяє перетинати кордон чоловікам віком від 18 до 60 років. Для чеських університетів це 

складна ситуація через планування можливостей навчальних програм для різних курсів. Міністр 

освіти України заявив, що розуміє ці складнощі, але оборона країни має бути пріоритетом для її 

громадян. «Це дуже важлива співпраця для України, не лише у сфері університетів, а й у сфері 

освіти загалом. Ми дякуємо чеській нації за всю підтримку", - сказав міністр освіти України 

Сергій Шкарлет. 

Ще однією темою обговорення стало становище українських дітей, які отримали тимчасовий 

прихисток, у чеських дитсадках, початкових і середніх школах, частка яких, за останніми 

даними,становить менше 3 відсотків усіх дітей. Міністр освіти Чехії поінформував українського 

колегу, що в Чехії загалом достатньо місць у школах, однак у великих агломераціях можливості 

вже вичерпані, тому Міністерство регулярно звертається до Посольства України у Празі, щоб 

надати українцям інформацію про можливості працевлаштування та можливості шкіл за межами 

обласних міст. «Українська сторона має мотивувати своїх громадян погодитися на переїзд 

туди, де є достатньо можливостей у школах і водночас менші витрати на базові життєві 

потреби. Йдеться не лише про спроможність шкіл, а й про житло, працевлаштування чи 

медичні послуги», – зазначив міністр Володимир Балаш.  

За словами Балаша, українські школярі наприкінці навчального року отримають сертифікат, який 

дозволить визнавати їхню освіту здобуту під час перебування в Чехії. Для середньої та вищої 

професійної освіти набутий рівень знань буде можливо оцінити за допомогою документа 

Europass.  «Для Міністерства освіти Чехії дуже важливо дати можливість навчатися учням 

середніх і вищих навчальних закладів так, щоб вони змогли продовжити навчання і після 

повернення в Україну. Або завершити навчання в Чехії та мати змогу використовувати 

здобуту професію в Україні. В цьому і  полягає необхідність співпраці  українського 

міністерства", - заявив міністр Володимир Балаш. Він також позитивно оцінив українську 

ініціативу створити робочу групу з так званих буферних країн, навчальні програми яких детально 

порівнюватимуться саме для того, щоб полегшити визнання отриманої освіти. 

Український міністр Шкарлет також розкрив на зустрічі тему так званого дуального навчання. 

Велика кількість українських дітей не відвідує чеські школи і навчається онлайн за українською 



навчальною програмою. "Ми цінуємо, що Чехія прийняла наших учнів, і, звісно, якщо чеське 

законодавство чогось вимагає, його потрібно поважати", - сказав міністр Шкарлет. Тому 

обидва міністри домовилися про взаємне визнання навчальних програм, що дозволить 

обмежити онлайн-викладання з України лише деякими предметами, наприклад, українською 

мовою та літературою, історією України. "Завдяки такому скороченню предметів, які 

викладаються онлайн, українські школярі звільняться від подвійного навчання і матимуть 

більше часу для соціалізації", - сказав Балаш.  

 

На завершення міністр освіти Балаш сказав, що хотів би передати країні-наступниці порядок 

денний щодо України, який вирішується в рамках чеського президенства в Раді ЄС. "Саме тому 

ми плануємо зустріч з міністром освіти Швеції, на якій я б особисто представив і передав 

йому цей порядок денний", - сказав Володимир Балаш. 


