
Вам 16-20 років і ви хочете навчатись в старших 
класах середньої школи в Ісландії?

Всі учні в Ісландії, які закінчили молодшу середню школу, можуть бути зараховані до старшої середньої школи, 
незалежно від академічної успішності. 

Більшість шкіл, що пропонують навчання в старших класах середньої освіти («framhaldsskólar»), пропонують 
широку освітню програму у традиційній академічній освіті, професійно-технічній освіті та мистецтві. Учні 
отримують різні ступені, в залежності від їхньої освітньої програми. Більшість шкіл також пропонують підготовчу 
освіту та спеціальні освітні програми для учнів з інвалідністю. Традиційна академічна освіта займає 3 роки, а 
професійно-технічна освіта – 4 роки, включаючи навчання на робочому місці. 

Наступні середні школи зі старшими класами пропонують спеціальний інтеграційний клас, в якому ви отримаєте 
інформацію щодо варіантів освітнього процесу, пройдете оцінювання, почнете вивчення ісландської мови та 
зустрінете учнів свого віку. Якщо буде визначено, що інша школа більше відповідає вашим потребам, школа 
допоможе з вашим переведенням. 

Школи розподілені по всій території країни. Якщо вам 16-20 років і у вас є дозвіл на проживання, все, що вам 
треба зробити, це зв’язатись із контактною особою школи, вказаною нижче. 

Якщо вам більше 20 років, ви можете зв’язатись зі школою, щоб довідатись, чи ви відповідаєте вимогам для 
зарахування. 

Рейк’явік (Reykjavík) та околиці:

Borgarholtsskóli (BHS)
розташована в передмісті Рейк’явіка, 
що називається Grafarvogur. Це сучасна, 
прогресивна та передова в технологічному 
плані школа, в якій навчаються приблизно 
1200 учнів та яка має широку освітню 
програму. Освітня програма включає в 
себе академічну освіту, автомобільний 
промисловий дизайн, результативну 
спортивну схему, програми соціальних послуг, 
мистецьку програму, промислові вироби з 
металу, спеціальну освітню програму для учнів 
з інвалідністю та програму для учнів, які не 
відповідають критеріям інших програм. Це 
денна школа, що пропонує змішане навчання.  
Контактна особа: Þórdís Ólafsdóttir,  
thordis.olafsdottir@borgo.is
Тел.: 535 1700

Fjölbrautaskólinn við Ármúla (FÁ)
Розташована в Armúli в Рейк’явіку. Школа пропонує 
широку освітню програму з денним і дистанційним 
навчанням. Вона спеціалізується на дисциплінах 
зі сфери охорони здоров’я, але також пропонує 
спеціальну освітню програму для учнів з інвалідністю 
та учнів, які не відповідають критеріям інших 
програм. Школа відповідає потребам учнів, які 
не говорять ісландською мовою. 10-15% учнів 
прибувають з-за кордону. Приблизно 850 учнів 
навчається в денній школі та 1100 - дистанційно.
Контактна особа: Kristen Mary Swenson, kristen@fa.is
Тел.: 525 8800

Menntaskólinn við Hamrahlíð (MH)
розташована в Hamrahlíð в Рейк’явіку та налічує 
приблизно 1100 учнів. Її розміщення ідеальне в 
плані громадського транспорту. Школа пропонує 
прогресивну академічну освіту, танцювальну 
програму та спеціальну освітню програм для учнів 
з інвалідністю. Також вона пропонує програму 
IB (International Baccalaureate, Міжнародний 
бакалавріат), з викладанням англійською мовою. 
Навчання здійснюється лише в приміщенні школи. 
Контактна особа: Guðmundur Arnlaugsson, gud@mh.is
Тел.: 595 5200
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Півострів Вестфйордс (Vestfirðir):

Західна Ісландія:

Південно-західна Ісландія  
(Suðurnes):

Menntaskólinn á Ísafirði (MÍ)
розташована в Ísafjörður та налічує 500 учнів. 
Школа пропонує широку гамму варіантів, 
включаючи спеціальну освітню програму для учнів 
з інвалідністю, перукарську справу та косметологію, 
результативну спортивну схему, промислові 
металеві вироби, електроніку, теслярську справу, 
мистецтво та інноваційні технології, навчання 
середнього медичного персоналу, виробництво сталі 
та практичну роботу двигунів. Школа має хороші 
кафетерій та гуртожиток і відзначається активним 
соціальним життям. 
Контактна особа: Heiðrún Tryggvadóttir, heidrun@fvi.is     
Тел.: 450 4400

Fjölbrautaskóli Vesturlands á Akranesi (FVA) 
розташована в Akranes (приблизно 45 хвилин 
від Рейк’явіка) та налічує приблизно 500 учнів. 
Школа пропонує широку освітню програму 
академічної та професійно-технічної освіти, 
включаючи результативну спортивну схему, 
спеціальну освітню програму для учнів з 
інвалідністю, теслярську справу, практичну 
інженерну справу, електричне проектування, 
навчання середнього медичного персоналу 
та соціальну допомогу. Школа має хороший 
кафетерій та гуртожиток з 30 спальнями на двох. 
Контактна особа: Steinunn Inga Óttarsdóttir, 
headmaster, steinunn@fva.is  
Тел.: 433 2500

Fjölbrautaskóli Suðurnesja (FS)  
розташована в Reykjanesbær та налічує приблизно 900 учнів. Школа 
пропонує широку освітню програму, що включає академічну та 
професійно-технічну освіту, спеціальну освітню програму для 
учнів з інвалідністю та програму для іноземних учнів. Учні можуть 
вивчати природничі науки, соціальні науки, економіку, образотворчі 
мистецтва, виробництво одягу, спортивні дисципліни, інформатику, 
будівництво та архітектуру, електротехніку, практичну роботу двигунів, 
перукарську справу та багато іншого. Школа також пропонує програму 
для учнів, які не відповідають критеріям інших програм.
Контактна особа: Ægir Karl Ægisson, aegir.aegisson@fss.is
Тел.: 421 3100

Menntaskóli 
Borgarfjarðar (MB) 
розташована в Borgarnes 
та налічує приблизно 150 
учнів. Школа пропонує 
традиційну академічну 
освіту, а також професійно-
технічний напрямок. 
Відзначається активним 
соціальним життям та 
активними учнями, а 
факультети є доволі 
недалеко один від одного. 
Контактна особа: Bragi 
Þór Svavarsson, bragi@
menntaborg.is
Тел.: 844 4259
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Північна Ісландія:

Verkmenntaskólinn á Akureyri (VMA) 
розміщена в Akureyri та налічує більше 1000 учнів. Школа пропонує широку освітню програму з академічною та 
професійно-технічною освітою. Програми включають навчання середнього медичного персоналу, електроніку, 
теслярську справу, науки про продукти харчування і процес харчування, практичну роботу двигунів та перукарську 
справу.  Школа також пропонує програму для учнів, які не відповідають критеріям інших програм, а також 
спеціальні програми на індивідуальній основі. Школа відзначається активним соціальним життям та активною 
міжнародною співпрацею, в якій учні з готовністю беруть участь. «Добробут» учнів відстежують компетентна 
команда консультантів та вчителів, а також медсестра і психолог. У школі також пропонується гуртожиток. 
Контактна особа: Helga Júlíusdóttir, helgajul@vma.is
Тел.: 464 0300

Східна Ісландія:

Verkmenntaskóli Austurlands 
(VA)  
розташована в Neskaupstaður. 
Школа зосереджує зусилля 
на різносторонній освіті, коли 
створюються всі умови для 
розвитку інтересів і талантів учнів. 
Пропонується професійно-технічна 
освіта, така як програми для 
електриків, механіків та теслярів, 
а також академічна освіта.  
Також наявна спеціальна освітня 
програма для учнів з інвалідністю. 
Школа налічує приблизно 370 
учнів та має гуртожиток. 
Контактна особа: Hafliði Hinriksson, 
haflidi@va.is
Тел.: 477 1620

Південна Ісландія:

Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum (FÍV) 
розташована на Вестманових островах (Westman 
Islands). Школа є коледжем широкого профілю, що 
пропонує професійно-технічну, а також загальну 
освіту, як і підготовку до фундаментальних 
наукових досліджень. Професійно-технічні 
програми включають електроніку, технологію 
металів і двигунобудування, практичну роботу 
двигунів та навчання середнього медичного 
персоналу. Школа пропонує спеціальну освітню 
програму для учнів з інвалідністю. Спортивні 
академії можуть бути інтегровані в шкільні 
програми. Школа налічує приблизно 200 учнів. 
Контактна особа: Ingibjörg Jónsdóttir, ingibjorg@fiv.is
Тел.: 488 1070

Fjölbrautaskóli Suðurlands (FSu) 
розташована в Selfoss та налічує приблизно 800 
учнів. Школа пропонує традиційну академічну 
освіту та різноманітні професійно-технічні 
програми, такі як робота з деревом, металургія, 
електроніка, перукарська справа, навчання 
середнього медичного персоналу та мистецтво 
верхової їзди. Також доступна спеціальна освітня 
програма для учнів з інвалідністю. Школа 
робить наголос на розвитку різних видів спорту, 
а спортивні академії можуть бути інтегровані в 
шкільні програми. Школа відзначається активним 
соціальним життям та має гуртожиток. 
Контактна особа: Sigþrúður Harðardóttir, sissa@fsu.is
Тел.: 480 8100
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