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НАВЧАННЯ, ЯКЕ ГОТУЄ ДО БАЗОВОЇ ШКОЛИ  

ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО ШКОЛИ!  
 
Ваша дитина починає навчання у школі в Тампере в рамках підготовчого навчання до базової освіти. 
Мета підготовчого навчання полягає в тому, щоб учень опанував базові навички фінської мови, 
познайомився з фінською школою та розвинув навички навчання.  
 
Школи підготовчого навчання в Тампере: 

• AHVENISJÄRVI, Opiskelijankatu 25 (1-3 класи) 

•  ETELÄ-HERVANTA, Korkeakoulunkatu 6, TTY, Konetalo 3.- 4. поверх (1-9 класи) 

• HATANPÄÄ, Haapakuja 2 (3-6 класи) та Koivistontie 31 (7-9 класи)  

• JUHANNUSKYLÄ, Postikatu 2 (1-6 класи) і Rautatienkatu 3-5 (7-9 класи) 

• PELTOLAMMI, Säästäjänkatu 16  (1-6 класи)  

• SAMPO, Pellervon koulutalo, Sämpsykkä 1  (1-6 класи) та SAMPO, Sairaalankatu 6 (7-9 класи) 

• TESOMA, Kohmankaari 11 (1-9 класи) 

• VUORES, Rautiolanrinne 2 (1-6 класи) 

 

 Реєстрація на підготовче навчання відбувається на сторінці підготовчого навчання: 

www.tampere.fi > ключові слова: valmistava opetus або Preparatory instruction.  
 
У підготовчому навчанні, крім фінської мови, викладаються інші предмети:  математика, наука про 
навколишнє середовище (біологія та географія), історія, музика, фізкультура, рукоділля, образотворче 
мистецтво та англійська мова (починаючи з 3 класу). Під час підготовчого навчання релігія не 
викладається. У міру накопичення мовних навичок учні також можуть ходити на уроки в інші класи. Учні 
мають на тиждень приблизно від 24 до 30 навчальних годин, в залежності від того, в якому класі 
навчаються.  
 
Навчання відбувається в невеликих групах, зазвичай до десяти учнів. Кожному учню надається своя 
програма навчання, яка супроводжує учня до наступної школи. Навчання є безкоштовним. У школі 
учень отримує гарячу їжу, а також книги та зошити. Учень отримає безкоштовний проїзний на автобус 
для поїздок до школи та додому, якщо відстань до школи є достатньо тривалою. Муніципалітет за 
місцем проживання також організовує шкільне медичне обслуговування (шкільна медсестра, шкільний 
лікар, стоматолог). 
 
Підготовче навчання зазвичай триває один навчальний рік, після чого учень переходить 
до школи у своєму учнівському районі. Протягом підготовчого навчання оцінюються 
навички учня та це, до якого класу базового навчання учень перейде. У разі потреби 
має сенс продовжити навчання в школі на рік нижче рівня віку учня, щоб було 
достатньо часу для розвитку мовних навичок, необхідних для навчання. 

http://www.tampere.fi/
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Розмовні навички дитини розвиваються швидко, але для вивчення концептуальних мовних навичок, 
необхідних для навчання, потрібно кілька років. Процес засвоєння вільним володінням, використанням 
та розумінням тексту та лексики на фінській мові, а також навчання добрих навичок письма можуть 
зайняти від п’яти до семи років. Тому учень потребує підтримки та викладання фінської мови з точки 
зору того, що його рідна мова інша, також під час навчання в класі базової освіти. Це навчання 
називається викладання фінської мови як іноземної (S2).  На додаток до викладання S2, учень може 
отримати додаткові заняття з різних учбових предметів, якщо це необхідно. 
 
 Вивчення рідної мови також у Фінляндії дуже важливо. Це підтримує все навчання, а також розвиток 
фінської мови. Навіть якщо ви вдома розмовляєте рідною мовою, також важливо вивчати навички 
читання та письма на власній мові. Багатосторонні мовні навички також стануть у нагоді у майбутньому 
робочому житті.   
Викладання рідної мови проводиться два уроки на тиждень, а в групі навчання має бути не менше 
шести дітей. Місцем навчання може бути не власна школа дитини, а якась інша. Якщо навчання 
розпочато, участь в ньому є обов’язковою. Детальніше про навчання та реєстрацію: www.tampere.fi > 
ключові слова: oma äidinkieli або Native language. 
 
Інформація про фінську школу: 
Обов’язкове шкільне навчання у Фінляндії триває до 18 років. Навчання в школі починається у тому 
році, коли дитині виповнюється сім років. 1-6 класи належать до початкової базової школи, а 7-9 класи - 
до старшої базової школи. У Тампере всі базові школи забезпечують схожу освіту, але деякі школи 
мають якийсь ухил або навчання на  іншої мові. Майже всі школи знаходяться у веденні міста. 
Приватних шкіл у Фінляндії небагато. Перш ніж продовжити наступний етап навчання, потрібно 
закінчити базову школу. Після базової школи близько половини учнів йдуть до гімназії, а половина – до 
професійно-технічних училищ. Вступ до цих учбових закладів залежить від середнього показника 
атестата дев’ятого класу в базовій школі.  
 
Співпраця школи та дому: 
У школі важливою вважається співпраця батьків і вчителів у вихованні. Учитель запрошує батьків на 
бесіду по оцінюванню, де він розповідає про успіхи учня у навчанні. Школа також організовує заходи 
для батьків (батьківські збори), де обговорюються загальношкільні питання та де батьки можуть 
зустрітися з учителем. Якщо у батьків є запитання щодо шкільних справ, вони можуть піти до школи, 
зустрітися з учителем чи директором і також домовитися про зустріч. У школах використовується 
учнівська інформаційна система Wilma, за допомогою якої батьки отримують інформацію про 
навчання учня. Через Wilma вчитель може надсилати батькам повідомлення, наприклад, про 
різноманітні заходи, свята та екскурсії, які організуються в школі. Батьки також можуть писати до Wilma 
повідомлення та запитання вчителю. 
 
Важливі люди в школі на додаток до вчителя: 

• Директор – керівник школи та начальник викладачів 

• Шкільний куратор – соціальний працівник, який допомагає та консультує у проблемних 
ситуаціях 

• Шкільний психолог - допомагає учню з навчанням і у питаннях, пов'язаних з 
повсякденними проблемами 

• Інструктор з питань навчання - орієнтує учнів старшої шкільної ланки під час 
навчання та плануванні подальшого навчання 

http://www.tampere.fi/
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• Шкільна медсестра – медична сестра в школі, до якої учень може піти у разі хвороби або 
нещасного випадку. Шкільна медсестра проводить медичний огляд для нових учнів у 
Тампере. Під час медичного огляду необхідно передати шкільній медсестрі картку щеплень. 

 


