
Рейтингова система 
“Теорія сигналів”, “Теорія біомедичних сигналів” 

 
 
1. Рейтингові бали протягом семестру накопичуються за: 
 

● Дві обов’язкові атестаційні контрольні роботи (максимум 15 балів за першу, максимум 30 балів 
за другу) -- Б1 = 45 

● Дві обов’язкові атестаційні контрольні роботи по лабораторним роботам (максимум 10 балів за 
кожну) -- Б2 = 20 балів 

● Шість проміжних контрольних робіт по теоретичним та практичним питанням дисципліни 
(максимум 5 балів за кожну) -- Б3 = 6 х 5 = 30 балів. 

● Виконання та захист лабораторних робіт (максимум 5 балів за кожну) -- Б4 = 7 х 5 = 35 
● Розрахунково-графічну роботу, якщо її виконання передбачено навчальним планом 

(максимальний бал Б5 вказано в методичних вказівках) 
 
Виконання лабораторних робіт є обов’язковим.  
Захист виконаних лабораторних робіт є не обов’язковим. Бали за захист виконаних лабораторних            
виставляються за умови наявності оформленого протоколу виконання лабораторної роботи з          
лістингом коду програми, результатами, висновками. Захист відбувається усно у вигляді співбесіди з            
викладачем по теоретичних, практичних питаннях та по результатам виконання роботи.  
Захист робіт проводиться двічі за семестр під час атестаційних тижнів. Для захисту однієї             
лабораторної роботи студент має лише дві спроби. 
 
Максимальна кількість балів за семестр БСмакс = Б1 + Б2 + Б3 + Б4 + Б5 = 45 + 20 + 30+ 35 + Б5  
= 130 + Б5  
 
 
Залік за предмет виставляється на основі нормованого рейтингу студента НРС (0..100 балів), якій 
визначається за пропорцією: 
100 балів -- БСмакс 
        НРС -- БС 
 
НРС = (БС/БСмакс) х 100, 
де БС -- бали, які набрав студент протягом семестру.  
 
2. Якщо БС не вистачає на оцінку “достатньо” за залік, то студент має право писати залікову роботу.                 
Застосовується жорстка система (бали, отримані за семестр, не враховуються при виставленні           
заліку). 
 
3. Якщо передбачений іспит, то НРС складається з БС та балів за іспит (БІ), причому 
НРС = (БС/БСмакс) х 60 + (БІ/БІмакс) х 40, 
де БІмакс -- максимальна кількість балів, що може бути отримана на іспиті. 



 
4. Іспит і залік -- письмові, складаються з трьох теоретичних питань та однієї задачі.  
 
Допуск до заліку/іспиту: 

- написання двох контрольних робіт по лабораторним роботам; 
- написання двох атестаційних контрольних робіт; 
- виконання РГР, КР (якщо вони передбачені навчальним планом); 
- наявність у студента: 

- мінімум 60 балів НРС (залік) або  
- мінімум 60% БС (іспит). 

Атестації: 
Атестацію отримують ті студенти, які на час атестації (останній термін визначається викладачем) 
мають мінімум 50% від максимально можливої кількості балів. 
 
 
5. Оцінка за курсову роботу виставляється на основі НРСкр, який отриманий за виконання завдань 
курсової роботи: 
НРСкр = (БСкр/БСкр_макс) х 100, 
де БСкр_макс -- максимальна кількість балів, що можуть бути отримані за виконання курсової роботи. 
 
 
 






