
Ф�нська мова 
навчальний матер�ал

для українц�в



Finsku – це безкоштовний цифровий осв�тн�й проект з вивчення ф�нської
мови, розроблений спец�ально для українц�в. Навчальна програма FinSKU
м�стить основи ф�нської мови � п�дходить для кожного, хто хоче покращити
свої мовн� навички для повсякденного життя, навчання чи роботи у
Ф�нлянд�ї.

Навчальний матер�ал складається з шести модул�в, що забезпечують
опанування мовою через основи граматики, ключову лексику � пов'язан� з
ними вправи. Навчальний матер�ал розроблено викладачами ф�нської
мови Хейд� С�ппола та Есс� Маркофф. Проект створено за п�дтримки мовних
центр�в Ун�верситету Тампере та Ун�верситету Сх�дної Ф�нлянд�ї у коректур�
та перекладацьк�й робот�.

Finsku не вимагає завантаження або авторизац�ї. Ви просто вводите �м’я
або н�кнейм � отримуєти цифровий код. Збер�гайте код щоб в�дстежувати
власний прогре. 

Проект працює у вашому браузер� за адресою: www.reactored.com/finsku 

Якщо ви хочете зберегти результати прогресу або повернутися до
попереднього навчального розд�лу, збереж�ть код отриманий при
реєстрац�ї.

Користуйтеся телефоном, планшетом або комп’ютером – Finsku працює де
завгодно, коли завгодно!

Вивчаймо основи ф�нської мови



безкоштовний матер�ал для вивчення
основ ф�нської мови
легкий спос�б авторизац�ї 
гарна можлив�сть вивчити основи
ф�нської граматики 
в�льне опанування словниковим
запасом
ефективна практика письма,
ауд�ювання, розум�ння та вимови 
доступн� � корисн� в�деоматер�али Yle

Гнучкий �нструмент для самост�йного
навчання

З FINSKU ви опануєте основи
ф�нської мови

для студент�в �
прац�вник�в

п�дходить для вс�х
прилад�в

гнучк� �
ун�версальн�

вправи

Yle: Suomen kielen alkeet - videomateriaali

Почати легко!
Почн�ть вивчати ф�нську мову вже сьогодн�! 
Безкоштовний навчальний матер�ал ф�нської мови працює в
навчальному середовищ� Reactored за адресою:
www.reactored.com/finsku 
Вх�д в систему зд�йснюється одним натисканням кнопки, без
�дентиф�катор�в. 
Все що вам потр�бно – це ввести �м'я (н�кнейм) � зберегти згенерований
програмою код (якщо ви хочете зберегти результати)!

 Finsku працює у браузерах Safari та Chrome.



Контакти

Сп�впраця
Коректура та перекладацька робота

Навчальний матер�ал розроблено

Чи є у вас запитання щодо навчального матер�алу або
навчального середовища?

 
Наша служба обслуговування кл�єнт�в працює по буднях з

10  до 16.00 
 

Електронна адреса: myynti@reactored.com 
тел. +358 40 537 0375

З FINSKU легко опанувати
ф�нську!


