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UW IN THE 
HIGH SCHOOL 
Доступ до оцiнок за програмою UW i 
перезарахування кредитiв UW

Вітаємо!
Тепер ви закінчили (чи майже закінчили) навчання на курсі UW за програмою 
UW in the High School (UWHS, Вашингтонський університет для старшої школи). 
Завчасно сплануйте, як отримати доступ до своїх балів і надати інформацію  
про свою курсову роботу в системі подання заяв до коледжу, а також дізнайтеся 
про перезарахування кредитів UW в інших коледжах або університетах.

Дізнайтеся про свої фінальні бали за курси UW.
Після закінчення курсів UW ви можете зайти в онлайн-систему, щоб отримати доступ до своєї неофіційної 
виписки оцінок (або залікової відомості), у якій зазначено фінальні бали. До того як викладач надішле ваші 
фінальні бали до UW, вони не будуть зазначені в офіційній виписці оцінок. До того моменту фінальний бал за 
курси буде позначено як «X», що означає відсутність виставленого остаточного балу.

Ви випускаєтесь і плануєте подати заяву на вступ до UW наступного року?
Усе готово! Вашу курсову роботу за програмою UWHS уже враховано у відомості UW. Ваші бали та кредити 
зазначено в офіційній виписці оцінок UW, і вони будуть враховані згідно з випускними вимогами UW.

Ви випускаєтесь і плануєте подати заяву до іншого коледжу чи університету наступного року?
Вам необхідно запросити перезарахування кредитів UW у коледжі або університеті, до якого ви подаєте заяву. 
Для цього необхідно надіслати їм вашу офіційну виписку оцінок UW. Ви можете зробити запит про оформлення 
офіційної виписки оцінок виключно в онлайн-режимі. Перш ніж надсилати запит про оформлення виписки 
оцінок, упевніться, що ваші бали UW уже виставлено.

Збираєтеся подати заяву на вступ до коледжу в майбутньому?
Слідкуйте за інформацією про свої курси UW. Знаючи, які саме курси UW ви закінчили й які фінальні бали 
отримали, ви зможете простіше подати заяву на навчання в коледжі, оскільки зазвичай від абітурієнта 
вимагається перелічити попередні курсові роботи в коледжі.

Що робити, якщо бали в UW виявляться низькими? 
Якщо ви непокоїтеся, що можете отримати низькі бали за курс UW, ви маєте право відмовитися від навчання 
на курсі, після чого вас виключать зі списку. У виписці оцінок UW не буде зазначено ваші бали або кредити. 
Відшкодування грошей за відмову від проходження курсу не передбачено. Крім того, у вас є можливість 
замінити отримані бали UW, щоб натомість числа значилося «задовільно». Це не буде враховуватися під час 
розрахунку середнього балу UW.

Детальну інформацію про виписки оцінок, перезарахування кредитів, відмову від курсів і систему розрахунку 
балів можна отримати, відвідавши вебсайт або зв’язавшись із нашим відділом за адресою електронної 
пошти uwhs@uw.edu.
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