
Nová ukrajinská škola v skratke
Нова Українська школа

Nina Zajcevová
Ніна Зайцева



RADIKÁLNA REFORMA – CIELE:

• zastaviť negatívne trendy

• konvertovať ukrajinské vzdelávanie =

budovanie sociálnej rovnosti a súdržnosti, 
hospodárskeho rozvoja a 
konkurencieschopnosti Ukrajiny



Reformný kalendár

➢ 2016 - plánovanie a prezentácia

➢ 2018 - zápis do prvého ročníka novej ukrajinskej
školy

➢ 2022 - spustenie základného stredoškolského
vzdelávania (5.- 9. ročník)

➢ 2027 – otvorenie špecializovanej školy (10.-12.
ročník)

➢ 2029 – prvý maturitný ročník (12)



Vzorec novej školy

motivovaný učiteľ
autonómna škola

pedagogika partnerstva

nový obsah (učebné osnovy a učebnice)

Výchova založená na hodnotách

spravodlivé financovanie a prístup ku vzdelávaniu

moderné vzdelávacie prostredie

sústredený študent

orientácia na kompetencie

nová štruktúra

Okrem iného aj na základe odporúčania Európskeho parlamentu a Rady z 18. 

decembra 2006 o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie

vyučovacie princípy rozvoja udržateľnosti na 
všetkých úrovniach



ZÁKLADNÁ ŠKOLA (1 – 4)

 DVE ETAPY:

 1. – 2. ročník

 3. – 4. ročník



1. – 2. ROČNÍK

UKRAJINSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

Cudzí jazyk 1 (angličtina)

Matematika

Spoznávam svet*

integrovaný kurz v oblasti prírodných, občianskych, sociálnych

zdravotných a historických vied

Technológie

Informatika

Výtvarné umenie a hudba

Telesná výchova

Ďalšie voliteľné hodiny 

(matematika alebo angličtina)



3. – 4. ROČNÍK

UKRAJINSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

Cudzí jazyk 1 (angličtina) + Cudzí jazyk 2 (2 hodiny týždenne)

Matematika

Spoznávam svet*

integrovaný kurz v oblasti prírodných, občianskych, sociálnych

zdravotných a historických vied

Technológie

Informatika

Výtvarné umenie a hudba

Telesná výchova

Ďalšie voliteľné hodiny 

(matematika alebo angličtina)



Vzdelávací program vzdelávacej inštitúcie by mal obsahovať učebné osnovy
založené na jednej z možností typických učebných osnov.

Podľa šiestej časti článku 11 zákona na základe učebných osnov definovaných
vo vzdelávacom programe vzdelávacej inštitúcie pedagogická rada zostavuje
a jej vedúci schvaľuje ročné učebné osnovy.

Ročné učebné osnovy špecifikujú:

zoznam predmetov (integrovaných kurzov) potrebných na štúdium;
zoznam selektívnych (podľa výberu študentov) vzdelávacích zložiek;
Počet školských hodín za týždeň.



5. -9. ROČNÍK
 UKRAJINSKÝ JAZYK A LITERATÚRA (10 – 8 -13)*

 Cudzí jazyk 1 (angličtina) 

 Cudzí jazyk 2 (francúzština/ nemčina/ čínština/ španielčina)

 Matematika (5 – 4 - 7)

 Integrovaný kurz v oblasti prírodných, sociálnych, zdravotných vied (2/ 9,5 – 1,5/8 
– 3/ 11)

 Integrovaný kurz v oblasti občianskej výchovy a histórie

 Integrovaný kurz v sociálno-emocionálnom a etickom učení a zdraví

 Technológie

 Informatika

 Výtvarné umenie a hudba

 Telesná výchova

 Ďalšie voliteľné hodiny (matematika alebo angličtina)

 *odporúčané - minimálne - maximálne



Predmety, ktoré nie sú prítomné v 

slovenských učebných osnovách

 UKRAJINSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

 Dejiny Ukrajiny

MÔŽU BYŤ KRYTÉ/ KOMPENZOVANÉ

 online platformy (štátne a súkromné)

 School-to-go



Онлайн 
платформи

 https://mon.gov.ua/ua/vseukrayinskij-rozklad

• http://ukrintschool.org.ua/

• https://lms.e-school.net.ua/guide



 https://mon.gov.ua/ua/news/distancijni-shkoli-ta-navchalni-platformi-nadayut-
bezkoshtovnij-dostup-dlya-zdobuvachiv-osviti

 https://mon.gov.ua/ua/news/distancijni-shkoli-ta-navchalni-platformi-nadayut-
bezkoshtovnij-dostup-dlya-zdobuvachiv-osviti

Онлайн 
платформи

https://www.youtube.com/c/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0
%BE%D1%80%D1%96%D1%8F

https://drive.google.com/file/d/1UJinnJ4LWTfe_OYqi7kDPFIqGN740p1Z/view?fbcli
d=IwAR3Pq0XynKF5a2JbgVH5ZF_z2ryU-GfQuRPVpTTN9PbdU-EPBCdXy5S53JU

https://mon.gov.ua/ua/news/distancijni-shkoli-ta-navchalni-platformi-nadayut-bezkoshtovnij-dostup-dlya-zdobuvachiv-osviti
https://mon.gov.ua/ua/news/distancijni-shkoli-ta-navchalni-platformi-nadayut-bezkoshtovnij-dostup-dlya-zdobuvachiv-osviti


 Všetky učebnice odporúčané Ministerstvom školstva a vedy Ukrajiny sú voľne 
dostupné online a na stiahnutie:

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/

https://pidruchnyk.com.ua/



 https://shkola.in.ua/pidruchnyky/

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/
https://pidruchnyk.com.ua/
https://shkola.in.ua/pidruchnyky/


Príklady: analyzuje text problému, v prípade potreby vytvára model, zdôvodňuje metódu 

riešenia, rieši problém, predpovedá a overuje riešenie, rozpoznáva, vytvára geometrické 

tvary, vytvára objekty z geometrických tvarov

Hodnotenie




