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ПІД ЧАС НАВЧАННЯ
• ви зміцните свої знання фінської мови та навички навчання
• ви отримаєте одну освіту у соціальній сфері та сфері охорони 
здоров’я 
• ви дізнаєтеся про трудове життя соціального сектору та 
сфери охорони здоров’я 
• ви отримаєте навички для продовження навчання, щоб 
стати помічником з догляду або сиділкою.

НАВЧАННЯ
Місце навчання
Savon ammattiopisto / професійний коледж Саво, 
Hehkukatu 1, Kuopio

Строк навчання
 9.1.-13.10.2023 або за особистим планом

Тривалість навчання: 10 місяців

Цільова група 
Іммігранти, які 
• потребують зміцнення у фінській мові та готовності до 
навчання 
• хочуть працювати з людьми в соціальному секторі та сфері 
охорони здоров’я

Розмір групи: 15 студентів
Зміст навчання 
Освіта, що підтримує готовність до навчання
- навчальні навички 
- фінська мова
- дигітальні навички 
- математичні навички
- навички трудового життя

Фінська мова 3 бала компетентності 
- Підтримка навчання фінською мовою 
- Пишіть і розмовляйте фінською мовою 
- Тексти трудового життя

Навчання у соціальній та медичній сферах 25 балів 
компетентності 
- Сприяння зростанню та залученню

Час навчання 
7 годин на день 
- при очному навчанні, як правило, з 8.00 до 16.00 
- під час навчання у трудовому житті відповідно до робочих 
змін (= ранкова зміна та вечірня зміна)

ПОДАННЯ ЗАЯВ
www.sakky.fi/hae

Вимоги до вступу 
• Програма базової освіти або освіта, орієнтована на 
іммігрантів 
• Добре здоров’я 
• Перевірка кримінального минулого

Вимога до мови: A2 

Термін подачі заявок: закінчується 27 листопада 2022 року
 

Мовний тест: 29 листопада 2022 року

Інтерв’ю: на 49-му тижні.
 

Додаткова інформація
Pohjois-Savon TE-toimisto / бюро з працевлаштування 
Похьйоіс-Саво  
asiantuntija / спеціалист-експерт Тейя Кірьявайнен, 
тел. 0295 043 590 
teija.kirjavainen@te-palvelut.fi

Savon ammattiopisto / професійний коледж Саво
Інструктор по навчальним питанням Алііса Макконен, 
тел. 044 785 8620, 
aliisa.makkonen@sakky.fi

Викладач Маріта Мунукка, тел. 044 785 8829
marita.munukka@sakky.fi 

СОЦІАЛЬНА СФЕРА, СФЕРА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА ФІНСЬКА МОВА ДЛЯ ІММІГРАНТІВ

http://www.sakky.fi/hae

