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Інформація про освіту та навчання для осіб, 
які прибули з України 

Ласкаво просимо до Фінляндії! Щоб зробити перехід до нового 
життя якомога плавнішим, ми зібрали на цій сторінці інформацію 
про можливості освіти та навчання, що доступні у Фінляндії. 
Наша система освіти вважається однією з найкращих у світі. Для 
нас важливо, щоб усі діти та молодь мали рівний доступ до 
навчання. Щиро вітаємо всіх у закладах дошкільного виховання 
та сфері освіти!  

Школа та шкільна спільнота підтримують створення та благополуччя безпечного 
повсякденного життя. Важливим є те, щоб не відбувалося надто великих перерв 
в процесі навчання.  

У Фінляндії основна загальна освіта та попередня підготовча освіта для дітей та 
молоді є безкоштовними. Книги та інші матеріали, що використовуються у 
навчанні, для дітей та молоді є безкоштовними. Кожен дошкільний та шкільний 
день навчання включає безкоштовне гаряче харчування. Після отримання 
основної загальної освіти кожен має можливість подати заяву на здобуття освіти 
у гімназії або професійному училищі. 

Дитина, яка не розмовляє фінською або шведською мовою, часто починає 
шкільне або підготовче навчання в так званому учбовому процесі підготовки, 
метою якого є вивчення фінської або шведської та водночас інших предметів. 
Ті, хто вже здобув основну середню освіту або відповідну навчальну програму, 
мають можливість, наприклад, для підготовки щодо здобуття певного ступеня 
освіти.  

У дорослому віці також можна навчатися та доповнювати власні знання та 
навички.  

Зв'яжіться з муніципалітетом або містом, в якому ви проживаєте, щоб отримати 
докладнішу інформацію про можливості стосовно навчання. Ви також можете 
звернутися за порадою у свій власний центр прийому біженців, який допоможе і 
проконсультує вас по різноманітним повсякденнии питанням. 
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Інформація про можливості навчання та 
систему освіти   

Дошкільне виховання (0–5 років та підготовче навчання 
для дітей) 

Для дитини дошкільного віку в муніципалітеті або місті можна подати заяву на 
місце для дошкільного виховання. Місце для дошкільного виховання має бути 
забезпеченим для дитини, якщо батьки працюють або навчаються або якщо 
дошкільне виховання оцінюється як мета, що підтримує її багополуччя та 
навчання.  

Дошкільне виховання акцентує увагу на навчання через гру. Дошкільне 
виховання сприяє навчанню, впливає на розвиток мови та забезпечує безпеку 
повсякденного життя.  

Муніципалітетам також рекомендується надавати дошкільне виховання дітям, які 
перебувають під тимчасовим захистом.   

Дошкільне виховання оплачується відповідно до доходів сім'ї.  Дошкільне 
виховання також може бути безкоштовним для людей з низькими доходами. 
Кожен день цього дошкільного виховання в дитячому садку або сімейному  
дитячому садку включає безкоштовне гаряче харчування.  

У деяких муніципалітетах проводяться різноманітні заходи для сімей з дітьми на 
ігрових  майданчиках, де раді всім бажаючим приймати у них участь. 

Підготовче навчання (5-річні або 6-річні) 

Перед початком школи в процесі підготовчого навчання діти через гру 
дізнаються для себе нове. Підготовче навчання починається в серпні того року, 
у якому дитина досягає 6 років. Підготовче навчання є безкоштовним і 
доступним для дітей, які перебувають під тимчасовим захистом або мають як 
шукачі притулку.   

День підготовчого навчання триває близько чотирьох годин. Діти часто відвідують 
підготовче навчання в дитячому садку або в шкільному приміщенні. Окрім 
підготовчого навчання, дитина також може відвідувати заклад з дошкільного 
виховання, якщо батьки, наприклад, працюють або навчаються. 

Основна загальна освіта (7–16/17-річні) 

Загалом основну загальну освіту діти та молодь здобувають у загальній школі. 
Зазвичай дитина йде до школи в рік, коли їй виповнюється 7 років. Навчання в 
основній загальній школі зазвичай триває 9 років. 17-річні також можуть 
відвідувати основну школу, якщо вони раніше не отримали основну загальну 
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освіту або відповідну навчальну програму. Усі діти молодшого шкільного віку, які 
проживають у Фінляндії, мають право відвідувати школу.  

Дитина або молода людина може отримати учбову підготовку для основної 
освіти, під час якої вони вивчають фінську (або шведську) та деякі предмети. 
Учбова підготовка призначена для всіх дітей мігрантів, чиї мовні знання ще 
недостатні для навчання в групі загальної освіти. Учбова підготовка  зазвичай 
триває рік. Після цього учень переходить до звичайного класу.  

Муніципалітет може також організувати вивчання рідної мови учня. У такому разі 
фінську або шведську можна вивчати як другу мову, тобто S2. Окрім викладання 
мови S2, учень може отримати підтримку для вивчення інших предметів рідною 
мовою. 

Основна загальна школа безкоштовна для всіх. Викладачі мають вищу освіту, 
викладання у школі високого рівня. Тривалість учбових днів не однакова для 
різних класів і діти мають час отримати гарячу їжу. Навчальний рік у школі 
починається в серпні і закінчується в кінці травня або на початку червня. Червень 
і липень – період літніх канікул. 

Електронне навчання – це можливість продовжити навчання, що було розпочате 
в Україні. Міністерство освіти України забезпечує дистанційне навчання 
відповідно до української навчальної програми для різних класів за тижневим 
навчальним планом. Фінська основна загальна школа слідує фінській навчальній 
програмі та веде викладання фінською та шведською мовами. Для того, щоб 
адаптація та інтеграція у Фінляндії пройшли максимально добре, важливо 
вивчити мову. З цієї причини навчання у фінській основній освіті та учбова 
підготовка є дуже корисними. 

Підготовче навчання для вступу до професійних училищ 
(TUVA) 

Навички для навчання або необхідні мовні навички можна вдосконалити під 
час підготовчого навчання, тобто навчання TUVA. Перші курси TUVA 
розпочнуться у серпні 2022 року. Навчання призначене для тих, хто здобув 
основну загальну освіту або відповідну навчальну програму. 

Для кожного учня системи навчання TUVA складається індивідуальний план 
навчання. Навчання триває максимум один рік. У разі, якщо учень набуває 
необхідних навичок і добре усвідомлює свій план подальшого навчання, 
він/вона вже може продовжити навчання, наприклад, в професійному училищі 
або гімназії.   

•  Інформація про можливості навчання на сайтіі Opintopolku.fi 
(англійською мовою)  

 

https://opintopolku.fi/konfo/en/
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Середня професійна освіта і гімназія 

Заяву на середню професійну освіту та освіту у гімназії можна подати свободно. 
Заклад, що організує навчання оцінює, чи є умови заявника достатніми для 
здобуття ступеня освіти. Особи, які отримують тимчасовий захист, можуть 
подавати документи на навчання на тих самих умовах, що й громадяни Фінляндії.   

Середня професійна освіта носить прикладний характер і дає навички, необхідні 
в трудовому житті. Навчання призначене як для молоді, яка закінчила основну 
загальну школу, так і для дорослих, які вже працюють. Окрім навчання в 
навчальному закладі, можливе і навчання за договором про навчання за 
професією на робочому місці, і тоді під час навчання також виплачується 
заробітна плата.  

У гімназії ви можете навчатися у молодому віці або вже дорослим. Молодь 
навчається очно. Дорослі часто відвідують гімназію у вечірній час. Ви можете 
подати заяву на вступ до гімназії після закінчення основної загальної школи або 
після відповідного навчання. Навчання у гімназії має загальноосвітній характер і 
завершується складанням єдиних випускних іспитів.    

Учні, які здобувають середню професійну освіту та освіту у гімназії  мають право 
на послуги, що включають, крім підтримки спільноти, медичні послуги, послуги 
психолога або куратора. 

•  Інформація про можливості навчання на сайтіі Opintopolku.fi 
(англійською мовою)  

Навчання в університеті 

Університети та університети прикладих наук відкривають нові можливості для 
навчання українців, які прибули до країни. Університети та науково-дослідні 
заклади підтримують студентів і аспирантів, які вже знаходяться у Фінляндії. Сайт 
Study in Finland надає інформацію англійською мовою про можливості навчання 
та досліджень у Фінляндії. 

Українці у Фінляндії можуть подавати заяви на навчання іноземними мовами 
восени 2022 року та навесні 2023 року. Вищі навчальні заклади згідно своїх 
рішень можуть пропонувати стипендії, наприклад, для оплати навчання. 

Консультації з питань вищої освіти для мігрантів та осіб, які шукають притулку, 
були особливо зосереджені на Програмі підтримки іммігрантів у вищій освіті у 
Фінляндії (SIMHE). Відповідальні університети допомагають у таких питаннях, 
як подання заяви на здобуття вищої освіти, здобуття ступеня освіти та 
працевлаштування. 

https://opintopolku.fi/konfo/en/
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Відповідальними університетами програми SIMHE є університети Гельсінкі, 
Ювяскюля, Турку та Вааса, Асоціація університетів Тампере та університети 
прикладних наук Аркада, Кареліа, Метрополіа, Савоніа та Оулу.  

• Інформація про можливості навчання в університетах для біженців з 
України (англійською мовою) 

• Інформація про діяльність програми SIMHE для людей з мігрантським 
походженням у вищій освіті (англійською мовою) 

Навчання мовам 

Фінську або шведську мову можна вивчати в навчальних закладах, таких як, 
наприклад, народний університет або народне училище. Зазвичай навчання в 
основному платне. Якщо навчання мовам включено до плану інтеграції, воно 
буде для студента безкоштовним.   

Визнання освіти, що отримана в Україні  

Визнання кваліфікації означає прийняття рішення про те, яку кваліфікацію 
надаватиме ступінь освіти, що отримана в іншій країні, при влаштуванні на 
роботу або на місце навчання. Рішення приймаються органами державної влади, 
навчальними закладами та вищими навчальними закладами, а також 
працедавцями. 

Вам потрібно мати рішення про визнання від Національного управління освіти 
Фінляндії або іншого органу влади, якщо ви хочете працювати за професією, яка 
регламентується або мати посаду, що вимагає диплома про наявність вищої 
освіти певного ступеня у Фінляндії.   

Фінське законодавство не вимагає наявності спеціальної підготовки або певного 
рівня освіти для всіх видів професійної діяльності. Наприклад, працедавець у 
приватному секторі самостійно оцінює, чи дає отримана за кордоном освіта 
достатню кваліфікацію для роботи на тій чи іншій посаді. 

• Інформація про визнання освіти (англійською мовою) I Національне 
управління освіти  

• Перелік професій, які регламентуються у Фінляндії, та органів влади, 
які приймають рішення щодо них (англійською мовою) I Національне 
управління освіти  

  

https://www.studyinfinland.fi/ukraine
https://www.studyinfinland.fi/ukraine
https://www.oph.fi/en/simhe-services-higher-education-institutions
https://www.oph.fi/en/simhe-services-higher-education-institutions
https://www.oph.fi/en/services/recognition-and-international-comparability-qualifications
https://www.oph.fi/en/services/recognition-and-international-comparability-qualifications
https://www.oph.fi/en/services/regulated-professions-finland
https://www.oph.fi/en/services/regulated-professions-finland
https://www.oph.fi/en/services/regulated-professions-finland
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Базове навчання мистецьких дисциплін 

Навчальні заклади з базовим викладанням мистецьких дисциплін мають бажання 
підтримати й допомогти дітям та молоді з України, щоб вони й надалі реалізували 
свій інтерес до мистецтва в Фінляндії. 

Базове навчання мистецьких дисциплін – це навчання різних мистецьких 
спеціальностей у місцевих мистецьких навчальних закладах у вільний час. 
Базове навчання мистецьких дисциплін відбувається в навчальних закладах 
різних мистецьких спеціальностей, а саме в архітектурних школах, школах 
образотворчого мистецтва, школах рукоділля, школах медіа-мистецтва, музичних 
навчальних закладах, школах танців, театральних і циркових школах, а також у 
школах мистецтва слова. Частина безплатних культурно-освітніх навчальних 
закладів, особливо народних університетів, теж надає змогу для базового 
навчання мистецьких дисциплін. 

Більшість навчальних закладів заповнює місця за черговістю реєстрації. У 
деяких, особливо музичних навчальних закладах, може також бути організовано 
вступні іспити. Офіційною мовою навчання є фінська або шведська. У деяких 
навчальних закладах є змога вчитися частково й англійською мовою, а в окремих 
навчальних закладах – можливо, й українською та іншими мовами. 

Базове навчання мистецьких дисциплін зазвичай платне для учнів. Розмір плати 
за півріччя залежить від конкретного навчального закладу. Чимало навчальних 
закладів надають безкоштовні місця або знижки. Про ці можливості варто 
поцікавитися, сконтактувавшись безпосередньо з навчальними закладами. 

Додаткова інформація англійською мовою 

• Basic education in arts - OKM - Ministry of Education and Culture, Finland 

• Спілка базового навчання мистецьких дисциплін  

https://okm.fi/en/basic-education-in-arts
https://artsedu.fi/etusivu/en/
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