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МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета: формування у студентів системи знань в розв’язанні теоретичних і 

практичних завдань, пов’язаних з проблемами виявлення, дослідження та 

інженерії біологічних послідовностей та використання біологічної інформації 

при здійсненні технологічного процесу одержання біофармацевтичного 

продукту та при здійсненні біоінженерних перетворень. 

 

Компетентності: К01, К11-К14, К16-К18, ФК1-ФК5 

 

Результати навчання: ПР05, ПР06, ПР08, ПР10, ПР12, ПР13, ПР18, ПРс1-ПРс5 

 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 

Біоматеріалознавство та інженерія 

біотканин 

Основи біофізики дисипативних систем 

Біоінформатика та інформаційна 

біотехнологія 

Електрогенез біомембран 

Біосинергетика Самоорганізація біологічних систем 

Моделювання та оптимізація 

систем та процесів в біотехнології 

Основи біокінетики та фармакокінетики 

 

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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11 120/4 32 72 32 – 16 – 2 – + 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу 

складає 40 %. 
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у декількох семестрах). 
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1 2 3 4 5 

1 Л 2 Змістовий модуль № 1 Інформаційна біотехнологія та 

фармакоінформатика 

Тема 1. Функціонування геномів. 

Бактеріальні гени. Гени еукаріот. Регуляція експресії 

генів. Секвенування геному. Протеом організму.  

Проблеми передбачення  нових білків. Проблема 

посттрансляційних модифікацій.  

1-8 

2 СР 4 Фінгерпринти множинної експресії генів. 9-19 

3 Л 2 Тема 2. Загальні принципи аналізу геномів. 

Локалізація генів в геномі. Відкрита рамка 

зчитування. Статистичне розрізняння кодуючих та 

некодуючих ділянок ДНК з використанням 

гексануклеотидів. Геноми прокаріот. Особливості 

будови геному Escherichia coli.   

1-8 

4 СР 4 Ідентифікація білок-кодуючих ділянок молекул ДНК. 

Виявлення екзонів та UTR-послідовностей. 

9-19 

5 ПЗ 2 Статистичне розрізняння кодуючих та некодуючих 

ділянок ДНК з використанням гексануклеотидів. 

9-19 

6 Л 2 Тема 3. Геноми еукаріот. 

Геноми еукаріот. Кореляція розмірів геномів та 

складністю організмів. Джанк-ДНК. Кластер 

глобінових генів людини. Загальні характеристики 

геному Saccharomyces serevisiae. Загальні 

характеристики геному Drosophila melanogaster.  

Однонуклеотидні поліморфізми. .  

1-8 

7 СР 4 Проект International HapMap Project. Кореляція сніпів 

з захворюваннями. Використання SNP в медицині.  

9-19 

8 Л 2 Тема 4. Еволюція генів.  

Порівняльна геноміка. Головні функціональні класи 

білків. Задача створення мінімального організму. 

Операційні гени. Ключові молекулярні клітинні 

процеси. Порівняльна геноміка еукаріот. 

1-8 

9 ПЗ 2 Горизонтальний та вертикальний переноси генів.  9-19 

10 СР 4 Виявлення генів летальних та нелетальних мутацій. 

Екологічна рівновага. 

9-19 

11 Л 2 Тема 5. Розшифрування білкових структур.  

Проблеми розшифрування білкових структур. 

Завелика розмірність простору конформацій 

компонентів білкової глобули. Кумулятивні похибки 

1-8 
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при врахуванні міжатомних взаємодій. Передбачення 

вторинної структури білків. Методи передбачення 

вторинної структури. 

12 СР 4 Задачі та принципи гомологічного моделювання 

білкових структур. 

9-19 

13 Л 2 Тема 6. Передбачення просторової структури білків.  

Третинна структура. Парадокс Левінталя. Стадії 

фолдінгу. Класифікація структур білків. Гомологічне 

моделювання. Розпізнавання фолду. Білковий 

тредінг. Пошук глобального мінімуму 

конформаційної енергії в молекулярній динаміці. 

1-8 

14 ПЗ 2 Бази даних структур білків та пошуку гомології в 

білкових родинах. Методи Монте-Карло. 

9-19 

15 СР 4 Програми передбачення фолду. 9-19 

16 Л 2 Тема 7.Проблеми в передбаченні функції білку.  

Дивергенція функцій. Ортологи та паралоги.  

1-8 

17 СР 4 Медична геноміка та фармакогеноміка. Генні 

поліморфізми фармакологічних мішеней. 

9-19 

18 Л 2 Тема 8. Відкриття та розробка ліків. 

Фармакоінформатика. Імуноінформатика. 

Класифікація модуляторів фармакологічних мішеней. 

Пошук та розробка лідів.  

1-8 

19 ПЗ 2 Комп’ютерна токсикологія та імуноінформатика. 

Контрольна робота №1. 

9-19 

20 СР 4 Глобальна фармацевтична промисловість. 9-19 

21 Л 2 Змістовий модуль № 2. Методи та алгоритми 

біоінформаційного аналізу 

Тема 9. Вирівнювання біологічних послідовностей. 

Точкові матриці схожості. Глобальне вирівнювання. 

Локальне вирівнювання.  

1-8 

22 СР 4 Визначення графа. Орієнтований граф. Маршрути в 

орграфі.  

9-19 

23 Л 2 Тема 10. Точкові матриці та вирівнювання 

послідовностей. Вага операцій редагування.  

1-8 

24 СР 4 Міра схожості послідовностей. Вілстань Хемінга. 

Відстань Левенштайна.  

9-19 

25 ПЗ 2 Матриці замін амінокислот  PAM та BLOSSUM.  

26 Л 2 
Тема 11. Обчислення рахунку вирівнювання 

послідовностей. Модельні вирівнювання. . 

1-8 

27 СР 4 Алгоритм обчислення рахунку вирівнювання 

послідовностей. 

9-19 

28 Л 2 Тема 12. Алгоритми вирівнювання послідовностей.  

Алгоритм динамічного програмування. Глобальне 

вирівнювання. Алгоритм глобального вирівнювання 

Нідлмена-Вунша.   

1-8 

29 ПЗ 2 Задачі на обчислення рахунку вирівнювання 

послідовностей. 

9-19 

30 СР 4 Алгоритми заповнення матриці динамічного 

програмування. 

 

9-19 



1 2 3 4 5 

31 Л 2 Тема 13. Алгоритм локального вирівнювання Сміта-

Уотермана. Наближені методи для швидкого пошуку 

в базах даних. К-кортеж. Програма FASTA. 

1-8 

32 СР 4 Оцінка значимості вирівнювання параметрами Z-

score, P-value, E-value. 

9-19 

33 Л 2 Тема 14. Принципи множинного вирівнювання 

послідовностей. Візуалізація Результатів 

вирівнювання. Приховані Марківські моделі. 

1-8 

34 СР 4 Методи множинного вирівнювання. 9-19 

35 ПЗ 2 Задачі на застосування алгоритму Нідлмена-Вунша. . 9-19 

36 Л 2 Тема 15. Філогенетичний аналіз. 

Гомологія. Філогенетичні схеми або кладограми. 

Філогенія та філогенетика. Філогенетичний аналіз як 

спосіб оцінки еволюційних відносин.  

1-8 

37 СР 4 Фенетична або кластерна побудова філогенетичного 

дерева методом ієрархічної кластеризації. 

9-19 

38 Л 2 Тема 16. Кладистичні методи біоінформаційного 

аналізу. 

Монофілетичний таксон. Метод молекулярної 

філогенії, або метод найбільшої економії. Метод 

найбільшої правдоподібності. Метод мінімальної 

еволюції.  

1-8 

39 СР 4 Бази даних філогенетичного аналізу PAUP та 

PHYLIP. 

9-19 

40 ПЗ 2 Способи вирішення проблеми перемінної швидкості 

еволюції. 

Контрольна робота №2 

9-19 

Разом (годин) 112   

 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№ 

з/п 
Назва видів самостійної роботи 

Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 8 

2 
Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються  

на лекційних заняттях  
64 

 Разом 72 

 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  

 

Індивідуальні завдання в 11 семестрі не передбачені Навчальним планом. 



МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Методи навчання, з окремої навчальної дисципліни – це методи взаємодії 

між викладачем та студентами, а саме методи подання інформації студентові  

в ході його пізнавальної діяльності.  

На лекційних, практичних та семінарських заняттях з метою активізації 

навчально-пізнавальної діяльності студентів при вивченні дисципліни 

«Біонанотехнологія та нанобіофізика» використовуються наступні методи. 

Пояснювально-ілюстративний метод або інформаційно-рецептивний. 

Студенти здобувають знання у «готовому» вигляді, слухаючи лекцію, або з 

навчальної (або методичної) літератури, або за допомогою Інтернет-посібника. 

Студенти сприймають і осмислюють факти, оцінки, висновки й залишаються в 

рамках репродуктивного (відтворюючого) мислення. Такий метод якнайширше 

застосовують для передавання значного масиву інформації. Його можна 

використовувати для викладення й засвоєння фактів, підходів, оцінок, 

висновків.  

Репродуктивний метод. Ідеться про застосування вивченого на основі 

зразка або правила. Діяльність студентів є алгоритмічною, тобто відповідає 

інструкціям, розпорядженням, правилам – в аналогічній до представленого 

зразка ситуаціях. Організовується діяльність студентів за кількаразовим 

відтворенням засвоюваних знань. Для цього використовуються різноманітні 

вправи, лабораторні, практичні роботи, програмований контроль, різні форми 

самоконтролю. Цей метод застосовується у взаємозв'язку з інформаційно-

рецептивним методом (який передує репродуктивному). Разом вони сприяють 

формуванню знань, навичок і вмінь в студентів, формують основні розумові 

операції (аналіз, синтез, узагальнення, перенос, класифікація. 

Метод проблемного навчання. Викладач, перш ніж знайомити з 

матеріалом, ставить проблему, формує пізнавальне завдання, а потім 

розкриваючи систему доказів, порівнюючи погляди, різні підходи, показує 

спосіб розв’язання поставленого завдання. Студенти стають свідками й 

співучасниками наукового пошуку і не тільки сприймають, усвідомлюють та 

запам'ятовують готову інформацію, але й стежать за логікою доказів, за рухом 

думки педагога. 

Частково-пошуковий, або евристичний метод. Його суть – в організації 

активного пошуку розв’язання висунутих педагогом пізнавальних завдань або 

під керівництвом педагога, або на основі евристичних програм і вказівок. 

Процес мислення поетапно направляється й контролюється педагогом або 

самими учнями на основі роботи над завданнями і навчальними посібниками. 

Дослідницький метод. Після аналізу матеріалу, постановки проблем і 

завдань, короткого усного або письмового інструктажу студенти самостійно 

вивчають літературу, ведуть спостереження й виміри та виконують інші 

пошукові дії. У даному методі найбільш повно проявляються ініціатива, 

самостійність, творчий пошук у дослідницькій діяльності. Дослідницький 

метод безпосередньо переходить у методи, які імітують, а іноді й реалізують 

науковий пошук.  



МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Контроль знань і умінь студентів (поточний і підсумковий) з дисципліни 

здійснюють згідно з кредитною системою організації навчального процесу. 

Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100 бальною 

шкалою.  

Критерії оцінки рівня знань на лабораторних, семінарських та практичних 

заняттях визначені наступним чином. 

Оцінка «відмінно»/А – студент демонструє глибоке знання навчального 

матеріалу, що міститься в основних і додаткових літературних джерелах; 

вміння аналізувати явища, які вивчаються, в їхньому взаємозв’язку і розвитку; 

вміння проводити теоретичні розрахунки; вміння розв’язувати складні 

практичні задачі; відповіді на запитання чіткі, лаконічні, логічно послідовні.  

Оцінка «добре»/В – студент демонструє глибокий рівень знань в обсязі 

обов’язкового матеріалу; вміння давати аргументовані відповіді на запитання і 

проводити теоретичні розрахунки; вміння розв’язувати складні практичні 

задачі; проте відповіді на запитання містять певні неточності. 

Оцінка «добре»/С – студент демонструє міцні знання матеріалу, що 

вивчається, та його практичного застосування; вміння давати аргументовані 

відповіді на запитання і проводити теоретичні розрахунки; вміння розв’язувати 

практичні задачі; проте наявне невміння використовувати теоретичні знання 

для розв’язування складних практичних задач. 

Оцінка «задовільно»/D – студент демонструє знання основних 

фундаментальних положень матеріалу, що вивчається, та їх практичного 

застосування; вміння розв’язувати прості практичні задачі; проте наявне 

невміння давати аргументовані відповіді на запитання; невміння аналізувати 

викладений матеріал і виконувати розрахунки; невміння розв’язувати складні 

практичні задачі. 

Оцінка «задовільно»/Е – студент демонструє знання основних 

фундаментальних положень матеріалу модуля; вміння розв’язувати 

найпростіші практичні задачі; проте наявне незнання окремих (непринципових) 

питань з матеріалу модуля; невміння послідовно і аргументовано висловлювати 

думку; невміння застосовувати теоретичні положення при розв’язанні 

практичних задач. 

Оцінка «незадовільно»/FX (потрібне додаткове вивчення) – коли студент 

дає правильну відповідь не менше ніж на 35% питань, або на всі запитання дає 

необґрунтовані, невичерпні відповіді, допускає грубі помилки. Має неповний 

конспект лекцій. Додаткове вивчення матеріалу модуля може бути виконане в 

терміни, що передбачені навчальним планом.  

Оцінка «незадовільно»/F (потрібне повторне вивчення) – повна відсут-

ність знань значної частини навчального матеріалу модуля; істотні помилки у 

відповідях на запитання; незнання основних фундаментальних положень; 

невміння орієнтуватися під час розв’язання простих практичних задач.  

 

 



РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ШКАЛА 

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS) 

 

Розподіл балів для оцінювання поточної успішності студента 

Поточне тестування та самостійна робота 

Сума Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Контрольна робота 1 Контрольна робота 2 

50 50 100 

 

 

Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка  

за національною шкалою 

90 ... 100 A відмінно 

82 … 89 B 
добре 

75 … 81 C 

64 … 74 D 
задовільно 

60 … 63 E 

35 … 59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0 … 34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Складовими частинами комплексу навчально-методичного забезпечення 

навчальної дисципліни є базовий навчальний посібник, навчальний контент, кейси 

для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь студентів, завдання до 

комплексної контрольної роботи, методичні вказівки для заочників та шкала та 

критерії оцінювання знань та вмінь студентів, які є в наявності на сайті кафедри 

http://web.kpi.kharkov.ua/biotech/  

 

 

http://web.kpi.kharkov.ua/biotech/


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА  

 

Базова література 

1. Огурцов А.Н. Методы биоинформационного анализа / А.Н. Огурцов. – Х. : 

НТУ "ХПИ", 2011. – 114 с. 

2. Огурцов А.Н. Выравнивание белковых последовательностей / А.Н. Огур-

цов. – Х. : НТУ "ХПИ", 2015. – 80 с. 

3. Огурцов А.Н. Информационная биотехнология и фармакоинформатика / 

А.Н. Огурцов. – Х. : НТУ "ХПИ", 2012. – 160 с. 

4. Огурцов А.Н. Введение в биоинформатику / А.Н. Огурцов. – Х. : НТУ 

"ХПИ", 2011. – 208 с.  

5. Огурцов А.Н. Основы биоинформатики / А.Н. Огурцов. – Х. : НТУ "ХПИ", 

2013. – 400 с. 

6. Огурцов А.Н. Бионанотехнология. Принципы и применения / А.Н. Огур-

цов. – Х. : НТУ "ХПИ", 2012. – 480 с. 

7. Дурбин Р. Анализ биологических последовательностей / Р. Дурбин, 

Ш. Эдди, А. Крог, Г. Митчисон. – М.-Ижевск : РХД, 2006. – 480 с. 

8. Игнасимуту С. Основы биоинформатики / С. Игнасимуту. – Ижевск : 

Институт компьютерных исследований, 2007. – 320 с. 

 

Допоміжна література 

 

9. Бородовский М. Задачи и решения по анализу биологических последо-

вательностей / М. Бородовский, С. Екишева. – М.-Ижевск : РХД, 2008. – 

440 с. 

10. Дромашко С.Е. Очерки биоинформатики / С.Е. Дромашко. – Минск : Бела-

руская навука, 2009. – 400 с. 

11. Чернавский Д.С. Синергетика и информация. Динамическая теория 

информации / Д.С. Чернавский. – М. : Либроком, 2009. – 304 с. 

12. Леск А. Введение в биоинформатику / А. Леск. – М. : БИНОМ, 2009. – 

318 с. 

13. Orry A.J.W. Homology modeling. Methods and protocols / A.J.W. Orry, 

R. Abagyan. – New York : Humana Press, 2012. – 432 p. 

14. Lesk A.M. Introduction to Bioinformatics / Lesk A.M. – Oxford : Oxford 

University Press, 2002. – 255 p. 

15. Prediction of protein structures, functions, and interactions / Ed. by 

J.M. Bujnicki. – Chichester : Wiley, 2009. – 287 p. 

16. Protein structure prediction: Methods and protocols / Ed. by D.M. Webster. – 

Totowa : Humana, 2000. – 415 p. 

17. Selzer P.M. Applied bioinformatics: An introduction / P.M. Selzer, R.J. Mar-

höfer, A. Rohwer. – Berlin : Springer, 2008. – 287 p. 

18. Voet D. Biochemistry / D. Voet, J.G. Voet. – Hoboken : Wiley, 2011. – 1487 p.  

19. Young D.C. Computational drug design: A guide for computational and 

medicinal chemists / D.C. Young. – Hoboken : Wiley, 2009. – 307 p. 

 



ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ІНТЕРНЕТІ 

 

1. Інтернет-ресурс «Биоинформатика» – 

https://sites.google.com/site/anogurtsov/lectures/bi  

2. Інтернет-ресурс «Підручники кафедри» – 

https://sites.google.com/site/prokafedru/textbooks 

3. Інтернет-ресурс «Кафедра «Біотехнологія, біофізика та аналітична хімія» – 

http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/15  

4. Інтернет-ресурс «Матрицы замен аминокислот» – https://09c14266-a-

62cb3a1a-s-

sites.googlegroups.com/site/ola4275/tasks/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%8

0%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%

BD_%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D

1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82.pdf?attachauth=ANoY7coFvar97Yg5vRbxg

9j0XGj6K3PxPssbesVB7_XJ1M0nGjLL75VMbTVhri1aBVzI0d1lWFNX9Aofk

Lhws6evZK4e3Tn4MOATW9bSV0ZhAUnWaobXG5XtVimZ2T_MWq9v4Hnd

vr4-0Tiu-DmIdLlvH0CJJNzVImouiAV9-

vz7Lql9JDDx51NKBhuwn44j3ACRBUExF8bSQTi79KQx52q_FZ43e5AasZElE

Y6xt3Suy0iQo5EDvcfIEkzHln4hXeJ6wXEHq4QAi-

qsxGCfjIW0oWZvpzcwnEmocdAbzPKfXa-

iUa2IjEftSFHJGjgIfvFUMvQ3uJz_VXwgSPtP5sdi1SN4828-qXs-

KPwgcUSkA3GWLTnXZJX1vQGD21kRQrdXi59gMZ1b&attredirects=0  

5. Інтернет-ресурс «Введение в биоинформатику» – 

https://www.youtube.com/watch?v=Z_xX-mkL9wE  

6. Інтернет-ресурс «Практическая биоинформатика: обработка данных NGS» – 

https://www.youtube.com/watch?v=hktAjBaZ4cM  

7. Інтернет-ресурс «Genomics Data Analysis» – 

https://www.edx.org/xseries/genomics-data-analysis  

8. Інтернет-ресурс «An Introduction to Bioinformatics Algorithms» – 

http://bioinformaticsinstitute.ru/sites/default/files/an_introduction_to_bioinformat

ics_algorithms_-_jones_pevzner.pdf  

9. Інтернет-ресурс «Introduction To Bioinformatics Algorithms Solution Manual» 

– http://www.usse-natation.com/introduction-to-bioinformatics-algorithms-

solution-manual.pdf  

10. Інтернет-ресурс «Coursera: Bioinformatics» – 

https://ru.coursera.org/specializations/bioinformatics  

11. Інтернет-ресурс «Наука о геномных данных» – 

https://www.coursera.org/specializations/genomic-data-science  

12. Інтернет-ресурс «Bioinformatics Algorithms» – 

https://www.cl.cam.ac.uk/~pl219/Bioinformatics2015.pdf  

 

 

https://sites.google.com/site/anogurtsov/lectures/bi
https://sites.google.com/site/prokafedru/textbooks
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/15
https://09c14266-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/ola4275/tasks/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82.pdf?attachauth=ANoY7coFvar97Yg5vRbxg9j0XGj6K3PxPssbesVB7_XJ1M0nGjLL75VMbTVhri1aBVzI0d1lWFNX9AofkLhws6evZK4e3Tn4MOATW9bSV0ZhAUnWaobXG5XtVimZ2T_MWq9v4Hndvr4-0Tiu-DmIdLlvH0CJJNzVImouiAV9-vz7Lql9JDDx51NKBhuwn44j3ACRBUExF8bSQTi79KQx52q_FZ43e5AasZElEY6xt3Suy0iQo5EDvcfIEkzHln4hXeJ6wXEHq4QAi-qsxGCfjIW0oWZvpzcwnEmocdAbzPKfXa-iUa2IjEftSFHJGjgIfvFUMvQ3uJz_VXwgSPtP5sdi1SN4828-qXs-KPwgcUSkA3GWLTnXZJX1vQGD21kRQrdXi59gMZ1b&attredirects=0
https://09c14266-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/ola4275/tasks/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82.pdf?attachauth=ANoY7coFvar97Yg5vRbxg9j0XGj6K3PxPssbesVB7_XJ1M0nGjLL75VMbTVhri1aBVzI0d1lWFNX9AofkLhws6evZK4e3Tn4MOATW9bSV0ZhAUnWaobXG5XtVimZ2T_MWq9v4Hndvr4-0Tiu-DmIdLlvH0CJJNzVImouiAV9-vz7Lql9JDDx51NKBhuwn44j3ACRBUExF8bSQTi79KQx52q_FZ43e5AasZElEY6xt3Suy0iQo5EDvcfIEkzHln4hXeJ6wXEHq4QAi-qsxGCfjIW0oWZvpzcwnEmocdAbzPKfXa-iUa2IjEftSFHJGjgIfvFUMvQ3uJz_VXwgSPtP5sdi1SN4828-qXs-KPwgcUSkA3GWLTnXZJX1vQGD21kRQrdXi59gMZ1b&attredirects=0
https://09c14266-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/ola4275/tasks/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82.pdf?attachauth=ANoY7coFvar97Yg5vRbxg9j0XGj6K3PxPssbesVB7_XJ1M0nGjLL75VMbTVhri1aBVzI0d1lWFNX9AofkLhws6evZK4e3Tn4MOATW9bSV0ZhAUnWaobXG5XtVimZ2T_MWq9v4Hndvr4-0Tiu-DmIdLlvH0CJJNzVImouiAV9-vz7Lql9JDDx51NKBhuwn44j3ACRBUExF8bSQTi79KQx52q_FZ43e5AasZElEY6xt3Suy0iQo5EDvcfIEkzHln4hXeJ6wXEHq4QAi-qsxGCfjIW0oWZvpzcwnEmocdAbzPKfXa-iUa2IjEftSFHJGjgIfvFUMvQ3uJz_VXwgSPtP5sdi1SN4828-qXs-KPwgcUSkA3GWLTnXZJX1vQGD21kRQrdXi59gMZ1b&attredirects=0
https://09c14266-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/ola4275/tasks/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82.pdf?attachauth=ANoY7coFvar97Yg5vRbxg9j0XGj6K3PxPssbesVB7_XJ1M0nGjLL75VMbTVhri1aBVzI0d1lWFNX9AofkLhws6evZK4e3Tn4MOATW9bSV0ZhAUnWaobXG5XtVimZ2T_MWq9v4Hndvr4-0Tiu-DmIdLlvH0CJJNzVImouiAV9-vz7Lql9JDDx51NKBhuwn44j3ACRBUExF8bSQTi79KQx52q_FZ43e5AasZElEY6xt3Suy0iQo5EDvcfIEkzHln4hXeJ6wXEHq4QAi-qsxGCfjIW0oWZvpzcwnEmocdAbzPKfXa-iUa2IjEftSFHJGjgIfvFUMvQ3uJz_VXwgSPtP5sdi1SN4828-qXs-KPwgcUSkA3GWLTnXZJX1vQGD21kRQrdXi59gMZ1b&attredirects=0
https://09c14266-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/ola4275/tasks/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82.pdf?attachauth=ANoY7coFvar97Yg5vRbxg9j0XGj6K3PxPssbesVB7_XJ1M0nGjLL75VMbTVhri1aBVzI0d1lWFNX9AofkLhws6evZK4e3Tn4MOATW9bSV0ZhAUnWaobXG5XtVimZ2T_MWq9v4Hndvr4-0Tiu-DmIdLlvH0CJJNzVImouiAV9-vz7Lql9JDDx51NKBhuwn44j3ACRBUExF8bSQTi79KQx52q_FZ43e5AasZElEY6xt3Suy0iQo5EDvcfIEkzHln4hXeJ6wXEHq4QAi-qsxGCfjIW0oWZvpzcwnEmocdAbzPKfXa-iUa2IjEftSFHJGjgIfvFUMvQ3uJz_VXwgSPtP5sdi1SN4828-qXs-KPwgcUSkA3GWLTnXZJX1vQGD21kRQrdXi59gMZ1b&attredirects=0
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