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Чим займається сиділка?
Сиділка 
• працює з клієнтами різного віку в соціально-медичній сфері 
• піклується про здоров’я, благополуччя та безпеку клієнта 
• може працювати, наприклад, у будинку престарілих, домашньому 
догляді або дитячому садку.

Що ви будете вивчати під час цього навчання?
Базова професійна освіта у соціальній сфері та сфері охорони  
здоров’я, сиділка, 180 балів компетентності
 Частини професійної освіти, 145 балів компетенності 
• Сприяння зростанню та залученню, 25 балів компетентності 
• Підвищення благополуччя та функціональних можливостей, 30 
балів компетентності 
• Обов’язкові частини освіти в галузі знань, 75 балів компетентності 
• Факультативна частина освіти, 15 балів компетентності

Загальні частини диплому, 35 балів компетентності 
• Навички спілкування та взаємодії 
• Математична та природничо-наукова компетентність 
• Соціальні та трудові життєві навички

Галузі знань 
• Сфера навичок по догляду та реабілітації людей похилого віку 
(навчання через центр зайнятості) 
• Сфера навичок по роботі з інвалідами (навчання через центр 
зайнятості) 
• Сфера навичок по медичній допомозі та догляду (навчання через 
центр зайнятості) 
• Сфера навичок по вихованню та догляду за дітьми та молоддю 
• Сфера навичок по роботі з психічним здоров’ям і зловживанням 
психоактивними речовинами 
• Сфера навичок по догляду за ногами
• Сфера навичок по догляду за порожниною рота

Як ви будете вчитися?
• Ви навчаєтесь у школі, онлайн та на роботі. 
• Навчальні дні вдень з 8 до 16 години. 
• Навчаючись на виробництві, ви працюєте позмінно (ранкова та 
вечірня зміни). 
• Навчання на робочому місці становить приблизно половину 
навчання.

Яке місце навчання?
Savon ammattiopisto / професійний коледж Саво, Hehkukatu 1, Kuopio

Який строк навчання?
• Стартові дні 4-5 січня 2023 року 
• Навчання починається з розділу Сприяння благополуччю та 
функціональним можливостям. 
• Навчання триває 2–3 роки. 
Розпочати навчання гнучко можна вже в листопаді 2022 року з 
тренувального навчання та навчання загальних частин освіти. 

Якими мовними навичками потрібно володіти?
• Вимоги до знання мови для отримання освіти – B1. 

Який стан здоров’я у вас повинен бути?
• Ви повинні мати гарне здоров’я, щоб мати можливість вчитися на 
сиділку. 
• Ви не можете бути обрані для навчання, якщо у вас є, наприклад,
 - серьйозна депресія 
- захворювання опорно-рухового апарату (не можете піднімати 
хворого) 
- хронічна екзема (ви не можете часто мити руки) 
- наркотична залежність. 
• Ваше здоров’я та працездатність будуть оцінені перед початком 
навчання. 
• Ви повинні мати щеплення, передбачені Законом про інфекційні 
захворювання.

Як подати заявку на навчання?
Термін прийому заяв закінчується 27.11. 
• www.sakky.fi/lahihoito 
• Використовуйте пошуковий термін 
Базова професійна освіта в соціальній сфері та сфері охорони  
здоров’я для іммігрантів

Навчання робочої сили 
• www.te-palvelut.fi 
• Пошук за пошуковим терміном 
Базова професійна освіта в соціальній сфері та сфері охорони  
здоров’я для іммігрантів

У кого ви можете отримати додаткову інформацію?
Савський професійний коледж 
• Викладач Маріта Мунукка, тел. 044 785 8829, 
marita.munukka@sakky.fi 
• Інструктор по навчальним питанням Алііса Макконен,  
тел. 044 785 4020, aliisa.makkonen@sakky.fi 

Центр зайнятості Pohjois-Savo 
• Teija Kirjavainen, тел. 0295 043 590, 
teija.kirjavainen@te-toimisto.fi

БАЗОВА ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА У СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ ТА СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, 
НАВЧАННЯ ДЛЯ ІММІГРАНТІВ ПО ПРОФЕСІЇ СИДІЛКА/ДОГЛЯДАЛЬНИЦЯ

http://www.sakky.fi/lahihoito
http://www.te-palvelut.fi

