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Підготовче навчання в 
рамках дошкільного 
навчання 
 
 

Що таке підготовче навчання для 
дітей дошкільного віку? 
 
 
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. 

 
Підготовче навчання для дітей дошкільного віку надається в рамках іншого 
дошкільного навчання. Звичайне дошкільне навчання проводиться протягом 20 
годин на тиждень. Підготовче дошкільне навчання проводиться протягом 24 
годин на тиждень. З цієї причини учні підготовчих класів мають трохи більше 
уроків, ніж інші. Зазвичай чотири дні на тиждень навчання триває чотири години, 
а один день — п'ять годин. 

 
Підготовче навчання надається безкоштовно. Крім того, дитина може 
відвідувати дитячий садок, залежно від потреб родини. Відвідування дитячого 
садка оплачується. 
 
 

Цілі 
 
На початку підготовчого навчання для 
дитини складається індивідуальний план 
вивчення фінської мови. План складаєтеся 
в співпраці з опікунами. 
 
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.



 

 

Під час дошкільного навчання учні 
відпрацьовують навички, які передують 
читанню та письму, наприклад: розпізнання 
різних письмових текстів, визначення чисел, 
поєднання літер і звуків мовлення, а також 
порядок читання фінською мовою. Під час 
дошкільного навчання поки що не ставиться 
ціль навчити дитину читати та писати. 
 

Рідна мова 
 
У підготовчому дошкільному навчанні також 
приділяється увага розвитку та підтримці 
навичок рідної мови. Підтримка розвитку 
навичок рідної мови дитини включає 
обговорення таких питань, як те, яким 
чином опікуни можуть зміцнити навички 
рідної мови дитини вдома та як підтримати 
навички рідної мови дитини в дошкільному 
навчанні. 
 

Оцінювання 
 
Оцінювання засноване на цілях. 
Оцінювання проводиться за тим самим 
навчальним планом, який був складений 
для дитини на початку підготовчого 
навчання. У ньому описується процес 
оволодіння дитиною мовними навичками та 
методи навчання. 


