МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135, тел. (044) 481-32-21, факс (044) 481-47-96
Е-таі1: тіпІ8Ігу@топ.§оу.иа, код ЄДРПОУ 38621185

Від
На №

№
від

Керівникам вищих навчальних закладів

Щодо документів студентів,
переведених з вищих навчальних
закладів Донецької та Луганської
областей

На численні запити щодо документів студентів, переведених з вищих
навчальних закладів Донецької та Луганської областей Міністерство освіти і
науки України роз'яснює.
Усі питання, пов'язані з переведенням студентів вирішуються
керівником вищого навчального закладу в межах його повноважень,
визначених нормативно-правовими документами України, у тому числі
Положенням про порядок переведення, відрахування та поновлення
студентів вищих закладів освіти.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня
2015 р. № 193 "Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного
зразка" у документах студентів, переведених протягом 2014/15 навчального
року з вищого навчального закладу, розташованого у Донецькій або
Луганській областях, до вищого навчального закладу, в якому вони були
допущені до занять відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 27 серпня 2014 р. ЗЧ» 785 "Деякі питання організації 2014/15 навчального
року в навчальних закладах, що розташовані у Донецькій і Луганській
областях" (Офіційний вісник України, 2014 р., № 70, ст. 1974), а також
переведених студентів, які завершили навчання і здобули певний освітньокваліфікаційний рівень та пройшли атестацію, повинна міститися інформація
про результати навчання із зазначенням навчальних дисциплін, годин,
оцінок, балів, а також кредити і рейтинги за національною шкалою та
Європейською кредитною трансферно-накопичувальною системою (за умови
наявності підтверджених відомостей про результати навчання таких осіб).
- МІНІС ГЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
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у випадках, коли студентом був втрачений доступ до документів
первинного обліку результатів семестрового контролю за попередні
навчальні роки, що залишились на непідконтрольній владі України території,
у додатках до дипломів про вищу освіту випускників 2015 року для
дисциплін, які вивчались студентами за попереднім місцем навчання, в графі
«оцінка» проставляється позначка «атестований» і надається відповідний
коментар у графі «Шкала оцінок».
В той же час, з огляду на високий рівень підготовки, підтверджений
результатами атестації і відповідними рішеннями екзаменаційних комісій
вищих навчальних закладів, для студентів, які отримують диплом про вищу
освіту з відзнакою, у графі «оцінка» для дисциплін, які вивчались ними за
попереднім місцем навчання в 2013/14 та попередніх навчальних роках,
зазначається оцінка «відмінно/90/А», або «відмінно» для екзаменів та
«зараховано/90/А», або «зараховано» для заліків.
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