
Ласкаво просимо на Підготовче навчання! 
 

Підготовче навчання призначене для дітей віком від 6 до 17 років, які 

ще недостатньо володіють фінською мовою для того, щоб почати 

отримувати загальну освіту. Викладання ведеться за окремим 

навчальним планом для підготовчих класів загальноосвітньої школи. 

Підготовче навчання проводиться протягом не більше одного року. 

Загальна ціль підготовчого навчання — сформувати в учня мовні 

навички та інші навички, необхідні для переходу до загального 

навчання. Підготовче навчання також сприяє збалансованому 

розвитку учнів та їх інтеграції у фінське суспільство.  

З точки зору розуміння мови, ціль полягає в тому, щоб розуміти:  

• слова та вказівки, які зазвичай використовуються під час різних видів 

діяльності;  

• поширені запитання (що, де);  

• прості поняття та аспекти, наприклад протилежності та порівняння;  

• простий зв'язний текст. 

 

Ціль розвитку навичок усного мовлення полягає в тому, щоб дитина:  

• була в змозі висловлювати свої основні потреби;  

• знала слова та вислови, пов'язані з соціальною взаємодією, та 

короткі фрази, пов'язані зі знайомими речами та ситуаціями;  

• була в змозі ставити прості запитання та відповідати на них. 

 

Підготовче навчання проводиться протягом 20-28 годин на тиждень.  

Навчання у школі розпочнеться 11.08.2022 о 9:00.  

 

 

 

 

 

Школи знаходяться за адресами: 

Підготовчий дошкільний клас (6-років) 

Адреса: Lappfjärdsvägen 10, Kristiinankaupunki 

 

 

Початкова школа (7-12 -років) 

Адреса: Lappfjärdsvägen 10, Kristiinankaupunki 

 

 

Старша школа (13-15 -років) 

Адреса: Asemakatu 4-6, Kristiinankaupunki (фінська) 

Адреса: Lappfjärdsvägen 10, Kristiinankaupunki (шведська) 

 

 

Розклад шкільних днів 

6-8 -років 

• 9 – 13, понеділок-п’ятниця 

 

9-12 -років 

• 9-15, понеділок- четвер 

• 9-13, п’ятниця 

 

 

Для учнів, які мають їздити здалека, буде організована доставка 

до школи. 
 

 

Відповідальні особи, вчителі 
 

Minna Laitinen, 050 350 8798 

Hanna Pylvänäinen, 040 159 8071 

Åsa Sandgärds, 040 751 6880 

Annika Heikkilä, 040 566 6018 

Підготовче навчання: 040 481 3983 



Добро пожаловать в подготовительное обучение! 

 

Адаптационное обучение предназначено для детей 6–17 лет, которые 

еще недостаточно владеют финским языком, чтобы пойти в обычную 

среднюю школу в Финляндии. Обучение проводится по специально 

составленному плану. Длится оно не более одного года. 

Общая цель адаптационного обучения состоит в том, чтобы ребенок 

приобрел базовые языковые и другие необходимые для учебы в 

школе навыки. Подготовительное образование также способствует 

сбалансированному развитию и интеграции учащихся в финское 

общество. 

В отношении понимания речи цель состоит в том, чтобы понимал: 

• часто используемые слова и инструкции  

• обычные вопросы (что, где) 

• простые понятия, а также, например, противопоставления и 

сравнения  

• прочитанный простой текст 

 

В отношении устной речи цель состоит в том:  

 

• научился выражать свои базовые потребности 

• пополнил словарный запас и овладел фразами, 

связанными с социальным взаимодействием, 

а также короткими фразами, относящимися к 

знакомым вещам и ситуациям 

• мог самостоятельно задавать простые вопросы 

и отвечать на них. 

 

Адаптационное обучение – в объеме 20-28 часов в неделю. 

Учеба в школе начнется 11.08.2022 в 9:00. 

 

 

 

Адреса школ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ (6-летние) 

Адрес: Lappfjärdsvägen 10, Kristiinankaupunki 

 

 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА (7-12-ЛЕТНИЕ) 

Адрес: Lappfjärdsvägen 10, Kristiinankaupunki 

 

 

СТАРШАЯ ШКОЛА (13-15-летние) 

Адрес: Asemakatu 4-6, Kristiinankaupunki (финский) 

Адрес: Lappfjärdsvägen 10, Kristiinankaupunki (шведский) 

 

 

График школьных занятий 

6-8- ЛЕТНИ 

С 9:00 – до 13: 00, понедельник - пятница 
9-12-ЛЕТНИЕ 

• С 9:00 – до 15: 00, понедельник – четвер 

• С 9:00 – до 13: 00, пятница 

 

 

Для учащихся, приезжающих издалека будет предоставлен 

школьный транспорт. 
 

 

Ответственные учителя 
 

Minna Laitinen, 050 350 8798 

Hanna Pylvänäinen, 040 159 8071 

Åsa Sandgärds, 040 751 6880 

Annika Heikkilä, 040 566 6018 

Підготовче навчання: 040 481 3983 

 


