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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

Найменування показників 

 Денна 

Вид дисципліни обов’язкова 

Мова викладання, навчання та 

оцінювання 

Українська 

Курс 5 

Семестр 9 

Кількість змістових модулів з 

розподілом: 

2 

Обсяг кредитів 2 

Обсяг годин, в тому числі 60  

аудиторні 16 

модульний контроль 4 

семестровий контроль 15 

самостійна робота 25 

форма семестрового контролю екзамен (комплексний) 
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2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Курс «Візуалізація медіа-контенту: Мультимедійні технології» 

спрямований на формування у магістрів із журналістики теоретико-

методологічних засад та практичних навиків ефективної діяльності у 

сучасній медіа сфері. Метою даного курсу є оволодіння студентами 

сучасними мультимедійними технологіями задля генерації актуального 

медіа контенту. 

Головне завдання курсу полягає в тому, щоб сформувати уявлення 

про специфіку мультимедійних технологій, їх види та типи, що 

використовуються задля візуалізації медіа контенту. 

Завданнями курсу є : 

 формування уявлення про специфіку візуального тренду у 

цифровій культурі; 

 знань про особливості візуального способу генерації / 

сприйняття / передачі інформації у сучасних медіа; 

 формування уявлень про візуальний контент, види та типи на 

різноманітних медіа платформах; 

 формування професійних навиків використання сучасних 

мультимедійних технологій задля візуалізації медіа контенту. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ 

 

У результаті вивчення курсу «Візуалізація медіа-контенту: 

Мультимедійні технології» студент знатиме: 

 специфіку візуального тренду у цифровій культурі,  

 сутнісні ознаки поняття контенту, його види і типи; 

 характеристики візуального контенту; 

 особливості функціонування візуального контенту на 
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різноманітних медіа платформах; 

 спектр можливостей використання сучасних мультимедійних 

технологій задля візуалізації медіа контенту. 

 

Студент умітиме: 

 характеризувати візуальні аспекти цифрової культури; 

 відрізняти та характеризувати різні види та типи контенту; 

 використовувати мультимедійних технологій задля візуалізації 

контенту на різноманітних медіа платформах. 

У результаті вивчення курсу студенти набувають знання та вміння, які 

є основою формування таких компетенцій відповідно до освітньо-

професійної програми: 

 загальні: 

 ЗК 1 – здатність до комплексного розв’язання проблем; 

 ЗК 2 – здатність критично мислити; 

 ЗК3 – здатність до креативності; 

 ЗК4 – здатність до управління; 

 ЗК5 – здатність до взаємодії з іншими; 

 ЗК6 – здатність до емпатії; 

 ЗК7 – здатність до формулювання суджень та ухвалення рішень; 

 ЗК8 – здатність до задоволення потреб споживачів інформаційних 

послуг; 

 ЗК 9 – здатність до комунікації. 

Студент оволодіває аналітичними, комунікативними, психологічними, 

самоосвітніми компетенціями. 

фахові: 

 журналістські (професійно використовувати сучасні 

мультимедійні  технології задля візуалізації візуалізації контенту на 

різноманітних медіа платформах). 

https://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=102020&displayformat=dictionary
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=102012&displayformat=dictionary
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

4.1. Тематичний план для денної форми навчання 

 

Назви змістових модулів, тем 

У
с
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г
о

 

Розподіл годин між видами робіт 

            Аудиторні 
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Змістовий модуль І. 

Специфіка «візуального» тренду у сучасному медіа середовищі 

Тема 1. Візуалізація контенту в 

контексті «математизації» 

медійного світу (2 год.). 

 2     3 

Тема 2. Візуальний контент у 

соціальних медіа: прийоми та 

техніки візуалізації у соціальній 

мережі Facebook (2 год.). 

   2   4 

Тема 3.  Візуальний контент у 

соціальних медіа: прийоми та 

техніки візуалізації у соціальній 

мережі Instagram (2 год.). 

   2   4 

Тема 4. Візуальний контент у 

соціальних медіа: прийоми та 

техніки візуалізації у соціальній 

мережі TikTok (2 год.). 

   2   4 

https://elearning.kubg.edu.ua/mod/assign/view.php?id=431830
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/assign/view.php?id=431830
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/assign/view.php?id=431830
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/assign/view.php?id=431830
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/assign/view.php?id=431831
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/assign/view.php?id=431831
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/assign/view.php?id=431831
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/assign/view.php?id=431831
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/assign/view.php?id=431832
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/assign/view.php?id=431832
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/assign/view.php?id=431832
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/assign/view.php?id=431832
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Модульний контроль 2       

Разом 2 2  6   15 

Змістовий модуль ІІ. 

Актуальні формати візуалізації медіа-контенту 

 

Тема 5. Інфографіка: види і 

специфіка створення (2 год.).  

   2   2 

Тема 6. «Великі дані»: принципи 

візуалізації та використання (2 

год.).  

   2   2 

Тема 7. Технології візуалізації 

контенту для VR / «доповненої 

реальності» (2 год.). 

   2   2 

Тема 8. Інтернет-меми: специфіка 

створення та функціонування (2 

год.). 

   2   4 

Модульний контроль 2       

Разом 2   8   10 

Підготовка та проходження 

контрольних заходів 

15       

Усього 60 2  14   25 

 

 
 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 
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Специфіка «візуального» тренду у сучасному медіа середовищі 

 

Лекція 1. Візуалізація контенту в контексті «математизації» 

медійного світу (2 год.). 

Поняття медіа контенту.  

Візуальність як тренд медіа середовища.  

«Великі дані» і «математизація» медійного світу. 

Види і типи візуального медіа контенту.  

Література основна: 1, 2, 4. 

Література додаткова:8, 11, 14, 15, 18, 26, 28, 44, 48, 50, 53, 55, 56, 

57, 58, 62, 63, 66, 70, 74, 76, 85, 86, 87, 88. 

 

Практичне заняття 1. Візуальний контент у соціальних медіа: 

прийоми та техніки візуалізації у соціальній мережі Facebook (2 год.). 

Література основна: 2, 4.  

Література додаткова: 8, 10, 14, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 43, 50, 51, 

53, 55, 56, 63, 66, 70, 77, 78, 80, 81, 83. 

 

Практичне заняття 2.  Візуальний контент у соціальних медіа: 

прийоми та техніки візуалізації у соціальній мережі Instagram (2 год.). 

Література основна: 2, 3, 4.  

Література додаткова: 8, 9, 10, 14, 17, 18, 19, 20,21, 22, 24, 25, 26, 27, 

28, 33, 34, 35, 36, 41, 43, 49, 50, 51, 55, 69, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 84, 87.  

 

Практичне заняття 3. Візуальний контент у соціальних медіа: 

прийоми та техніки візуалізації у соціальній мережі TikTok (2 год.). 

Література основна: 2, 4.  

Література додаткова: 8, 14,18, 23,24, 28, 29, 42, 46, 51, 53, 55, 60, 

87, 88. 

https://elearning.kubg.edu.ua/mod/assign/view.php?id=431830
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/assign/view.php?id=431830
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/assign/view.php?id=431831
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/assign/view.php?id=431831
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/assign/view.php?id=431832
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/assign/view.php?id=431832
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 

Актуальні формати візуалізації медіа-контенту 

 

Практичне заняття 4. Інфографіка: види і специфіка створення(2 

год.). 

Література основна: 1, 2, 3, 6.  

Література додаткова:8, 11, 13, 14, 15, 16,18,24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 

43, 44, 48, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 65, 68,71, 73, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 85, 86. 

 

Практичне заняття 5. «Великі дані»: принципи візуалізації та 

використання (2 год.). 

Література основна: 1, 6. 

Література додаткова: 8, 11, 15, 16, 27, 28, 36, 44, 48, 53, 55, 57, 58, 

62, 66, 73, 85, 86. 

 

Практичне заняття 6. Технології візуалізації контенту для VR / 

«доповненої реальності» (2 год.). 

Література основна: 2, 4.  

Література додаткова: 10, 28, 29, 42, 61, 62, 63. 

 

Практичне заняття 7. Інтернет-меми: специфіка створення та 

функціонування (2 год.). 

Література основна: 2, 4. 

Література додаткова:7, 37, 38, 39, 59, 64, 72, 79.  

 

 

6. КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ 
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6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів  

Вид діяльності студента 
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Модуль 1 Модуль 2 
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Відвідування лекцій 1 1 1 - - 

Відвідування практичних 

занять 

1 3 3 4 4 

Робота на практичному  

занятті 

10 3 30 4 40 

Виконання завдань для 

самостійної роботи 

5 4 20 4 20 

Виконання модульної 

роботи 

25 1 25 1 25 

Разом:   79  89 

Максимальна кількість 

балів 

168 

Розрахунок коефіцієнта 168:60=2,8 

 

 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії оцінювання 
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Змістовий модуль І 

Специфіка «візуального» тренду у сучасному медіа середовищі 

 

Завдання для самостійної роботи 1: 

Проаналізуйте, з точки зору ваших знань про візуальний тренд та 

специфіку мультимедійних технологій візуальний контент із соціальної 

тематики (медіа платформа обирається довільно). 

Визначте особливості створення такого контенту, специфіку його 

впливу на користувачів та перспективи просування на ринку. 

 

Завдання для самостійної роботи 2: 

Проаналізуйте, з точки зору ваших знань про візуальний тренд та 

специфіку мультимедійних технологій візуальний контент з економічної 

тематики (медіа платформа обирається довільно). 

Визначте особливості створення такого контенту, специфіку його 

впливу на користувачів та перспективи просування на ринку. 

 

Завдання для самостійної роботи 3: 

Проаналізуйте, з точки зору ваших знань про візуальний тренд та 

специфіку мультимедійних технологій візуальний контент на 

культурологічну тематику (медіа платформа обирається довільно). 

Визначте особливості створення такого контенту, специфіку його 

впливу на користувачів та перспективи просування на ринку. 

 

Завдання для самостійної роботи 4: 

Проаналізуйте, з точки зору ваших знань про візуальний тренд та 

специфіку мультимедійних технологій візуальний контент з освітньої 

тематики (медіа платформа обирається довільно). 

Визначте особливості створення такого контенту, специфіку його 

впливу на користувачів та перспективи просування на ринку. 
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Змістовий модуль ІІ 

Актуальні формати візуалізації медіа-контенту 

 

Завдання для самостійної роботи 5: 

Проаналізуйте, з точки зору ваших знань про візуальний тренд та 

специфіку мультимедійних технологій візуальний контент з тематики 

новітніх технологій (медіа платформа обирається довільно). 

Визначте особливості створення такого контенту, специфіку його 

впливу на користувачів та перспективи просування на ринку. 

 

Завдання для самостійної роботи 6: 

Проаналізуйте, з точки зору ваших знань про візуальний тренд та 

специфіку мультимедійних технологій візуальний контент з екологічної 

тематики / тематики захисту тварин (медіа платформа обирається довільно). 

Визначте особливості створення такого контенту, специфіку його 

впливу на користувачів та перспективи просування на ринку. 

Завдання для самостійної роботи 7: 

Проаналізуйте, з точки зору ваших знань про візуальний тренд та 

специфіку мультимедійних технологій візуальний контент з урбаністичної 

тематики (медіа платформа обирається довільно). 

Визначте особливості створення такого контенту, специфіку його 

впливу на користувачів та перспективи просування на ринку. 

 

Завдання для самостійної роботи 8: 

Проаналізуйте, з точки зору ваших знань про візуальний тренд та 

специфіку мультимедійних технологій візуальний контент з тематики trevel 

(туризм, мандри) (медіа платформа обирається довільно). 

Визначте особливості створення такого контенту, специфіку його 

впливу на користувачів та перспективи просування на ринку. 
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Критерії оцінювання самостійної роботи 

Перевірка самостійно виконаних завдань здійснюється на контрольній 

модульній роботі.  

Критерії оцінювання відповіді: 

 відповідність змісту; 

 повнота і ґрунтовність викладу; 

 доказовість і логічність викладу; 

 термінологічна коректність; 

 здатність до обґрунтування висновків; 

 володіння нормами літературної мови і культури письмової 

відповіді. 

 

 

6.3. Форма проведення модульного контролю та критерії 

оцінювання 

Контрольні модульні роботи включають такі завдання: 

 

Модульний контроль 1. Створення візуального контенту з 

тематики розвитку особистості. 

Завдання: 

На підставі набутих знань щодо специфіки візуального тренду у 

сучасному електронному середовищі та з урахуванням мультимедійних 

технологій розробити концептуальні засади створення та просування 

візуального контенту з тематики розвитку особистості. 

 

Модульний контроль 2. Створення візуального контенту з 

тематики розвитку спільноти. 

Завдання: 
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На підставі набутих знань щодо специфіки візуального тренду у 

сучасному електронному середовищі та з урахуванням мультимедійних 

технологій розробити концептуальні засади створення та просування 

візуального контенту з тематики розвитку спільноти. 

 

Критерії оцінювання: 

1. Максимальна оцінка за відповідь на кожному модульному 

контролі – 25 балів. 

2. Відповіді мають відповідати таким критеріям: 

 відповідність змісту; 

 повнота і ґрунтовність викладу; 

 доказовість і логічність викладу; 

 термінологічна коректність; 

 здатність до обґрунтування висновків; 

 володіння нормами літературної мови і культури письмової 

відповіді. 

 

 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії 

оцінювання  

 

Підсумкове оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни 

«Візуалізація медіа-контенту: Мультимедійні технології» відбувається у 

форматі  екзамену (комплексного, комбінованого). 

Оцінка складається з двох компонентів: за роботу у семестрі – 

максимум 60 балів (в цілому за екзамен з трьох дисциплін) та за складання 

екзамену  – максимум 40 балів (в цілому за екзамен з трьох дисциплін). 

 

Критерії оцінювання завдання з навчальної дисципліни 
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«Візуалізація медіа-контенту: Мультимедійні технології»  

 знання специфіки сучасного медіа контенту та його візуальної 

компоненти; 

 знання сучасних мультимедійних технологій, технік, прийомів 

та способів візуалізації медіа контенту; 

 знання особливостей сприйняття візуального медіа контенту, 

зокрема представниками різних поколінь користувачів –  «X», «Y», «Z», 

«Альфа» та «Альфа штрих». 

 знання основних аспектів просування візуального медіа контенту на 

ринку. 

 

 

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю 

 

1. Надайте визначення поняття «контент» та охарактеризуйте його 

сутнісні риси. 

2. Надайте визначення поняття «мультимедійні технології» та 

охарактеризуйте його сутнісні риси. 

3. Надайте визначення поняття «Великі дані» (Big date) та 

охарактеризуйте його сутнісні риси. 

4. Надайте визначення поняття «інфографіка» та охарактеризуйте його 

сутнісні риси. 

5. Надайте визначення поняття «мем» («інтернет-мем) та 

охарактеризуйте його сутнісні риси. 

6. Визначте поняття та сутнісні характеристики віртуальної реальності / 

доповненої реальності. 

7. Охарактеризуйте явище «математизації» медійного світу. 

8. Охарактеризуйте візуальність як актуальний тренд сучасного медіа 

середовища.  

9. Охарактеризуйте специфіку візуального контенту в сучасному 
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електронному просторі. 

10. Охарактеризуйте види і типи візуального медіа контенту.  

11. Охарактеризуйте тенденції візуалізації журналістської інформації в 

контексті розвитку сучасних медіа технологій. 

12. Охарактеризуйте актуальні тенденції візуалізації контенту для 

соціальних медіа. 

13. Охарактеризуйте специфіку візуального контенту у соціальній 

мережі Facebook. 

14. Охарактеризуйте способи візуалізації соціальних зв’язків та вподобань 

у соціальній мережі Facebook. 

15. Охарактеризуйте прийоми і креативні техніки візуалізації у соціальній 

мережі Facebook. 

16. Охарактеризуйте сервіси для візуалізації даних у соціальній мережі 

Facebook. 

17.  Охарактеризуйте тенденції розвитку візуального контенту у 

соціальній мережі Facebook. 

18. Охарактеризуйте специфіку візуального контенту у соціальній мережі 

Instagram.  

19. Охарактеризуйте візуальну концепцію та способи оформлення профілів 

в Instagram. 

20. Визначте та охарактеризуйте прийоми і креативні техніки візуалізації 

у соціальній мережі Instagram.  

21. Охарактеризуйте специфіку дизайну Instagram.  

22. Охарактеризуйте візуалізацію як засіб просування в Instagram. 

23. Охарактеризуйте тенденції розвитку візуального контенту у 

соціальній мережі Instagram. 

24. Охарактеризуйте візуальні переваги Instagram для бізнесу. 

25. Охарактеризуйте специфіку візуального контенту у соціальній 

мережі TikTok. 
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26. Охарактеризуйте специфіку вирощування візуалізації у соціальній 

мережі TikTok.  

27. Охарактеризуйте прийоми і техніки візуалізації у соціальній мережі 

TikTok. 

28. Визначте і охарактеризуйте елементали для зростання візуалізації у 

соціальній мережі TikTok. 

29. Охарактеризуйте тенденції розвитку візуального контенту у 

соціальній мережі TikTok.  

30. Охарактеризуйте види інфографіки. 

31. Охарактеризуйте сфери використання інфографіки. 

32. Охарактеризуйте принципи та концептуальні підходи до дизайну 

інфографіки. 

33. Охарактеризуйте інструменти та сервіси для створення інфографіки 

(будь-який інструмент, на вибір). 

34. Охарактеризуйте специфіку інтерактивної інфографіки. 

35. Охарактеризуйте тенденції розвитку інфографіки в медіа. 

36.  Охарактеризуйте специфіку роботи з «Великими даними» у сучасному 

медіа середовищі. 

37. Охарактеризуйте специфіку візуалізації даних в контексті розвитку 

«журналістики даних». 

38. Охарактеризуйте способи аналізу і візуалізації «Великих даних». 

39. Охарактеризуйте специфіку інтерактивного 3D-контенту. 

40. Охарактеризуйте специфіку контенту для AR/VR. 

41. Визначте та охарактеризуйте технології візуалізації даних VR. 

42. Визначте та охарактеризуйте способи візуалізації фреймворків. 

43. Охарактеризуйте види мемів. 

44. Охарактеризуйте етапи еволюції інтернет-мемів. 

45. Визначте та охарактеризуйте медійні засоби створення інтернет-

мемів. 

46. Визначте та охарактеризуйте закономірності створення та поширення 



 

18 
 

інтернет-мемів в медіа середовищі. 

 

 

6.6. Шкала відповідності оцінок 

 

Оцінка Кількість балів  

відмінно 100-90 

дуже добре 82-89 

добре 75-81 

задовільно 69-74 

достатньо 60-68 

незадовільно 0-59 

 

 

 7. Навчально-методична картка дисципліни 

Разом: 60 год., з них: лекційні – 2 год., практичні заняття – 14 год.,  

модульний контроль – 4 год., самостійна робота – 25 год.  

 

Тижде

нь 

 

І 

 

 

ІІ 

 

ІІІ  

 

 

ІV 

 

V 

 

VI 

 

VII VIII 

 

 

Модулі 

Змістовий модуль І 

Специфіка «візуального» тренду у 

сучасному медіа середовищі 

   

 

Змістовий 

модуль ІІ 

Актуальні 

формати 

візуалізації 

медіа 
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контенту 

 

Лекції 1 

 

     

Дати       

 

Теми 

лекцій 

Візуалізація контенту в контексті 

«математизації» медійного світу 

– 1 бал. 
 

  

  

 

 

Теми  

практ

ичних  

занять 

 

 Візуаль

ний 

контен

т у 

соціаль

них 

медіа: 

прийом

и та 

техніки 

візуаліз

ації у 

соціаль

ній 

мережі 

Facebo

ok  - 11 

балів. 

 Візуал

ьний 

контен

т у 

соціаль

них 

медіа: 

прийом

и та 

техніки 

візуаліз

ації у 

соціаль

ній 

мережі 

Instagra

m – 11 

балів. 

Візуаль

ний 

контен

т у 

соціаль

них 

медіа: 

прийом

и та 

техніки 

візуаліз

ації у 

соціаль

ній 

мережі 

TikTok 

– 11 

балів. 

Інфогра

фіка: 

види і 

специфі

ка 

створен

ня – 11 

балів. 

«Великі дані»: 

принципи 

візуалізації та 

використання – 

11 балів. 

Техно

логії 

візуалі

зації 

контен

ту для 

VR / 

«допов

неної 

реальн

ості» - 

11 

балів. 

Інтернет-

меми: 

специфік

а 

створенн

я та 

функціон

ування – 

11 балів. 

Самост

ійна 

робота 

Аналіз 

візуально

го 

контенту 

з 

соціальн

о 

тематики  

– 5 балів. 

 

 

Аналіз 

візуальн

ого 

контент

у з 

економі

чної 

тематик

и  

– 5 

балів 

Аналіз 

візуальн

ого 

контент

у з 

культур

ологічн

ої 

тематик

и  

– 5 

балів 

Аналіз 

візуальн

ого 

контент

у з 

освітньо

ї  

тематик

и  

– 5 

балів 

Аналіз 

візуально

го 

контенту 

з 

тематики 

новітніх 

технолог 

те – 5 

балів 

Аналіз 

візуального 

контенту з 

екологічної 

тематики / 

тематики 

захисту тварин 

– 5 балів 

 Аналіз 

візуаль

ного 

контен

ту з 

урбаніс

тичної 

темати

ки  

– 5 

балів 

Аналіз 

візуально

го 

контенту 

з 

тематики 

trevel 

(туризм, 

мандри) – 

5 балів 

Види 

поточ

ного 

контр

олю 

Модульна контрольна 

робота 1 

(25 балів) 

  Модульна контрольна 

робота  2  

(25 балів) 

 

Підсум

ковий 

контр

оль 

  Екзамен (комбінований) 

40 балів (за екзамен з двох дисциплін) 

 

https://elearning.kubg.edu.ua/mod/assign/view.php?id=431830
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/assign/view.php?id=431830
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/assign/view.php?id=431830
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/assign/view.php?id=431830
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/assign/view.php?id=431830
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/assign/view.php?id=431830
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/assign/view.php?id=431830
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/assign/view.php?id=431830
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/assign/view.php?id=431830
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/assign/view.php?id=431830
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/assign/view.php?id=431830
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/assign/view.php?id=431830
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/assign/view.php?id=431830
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/assign/view.php?id=431830
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/assign/view.php?id=431830
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/assign/view.php?id=431830
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/assign/view.php?id=431830
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/assign/view.php?id=431830
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/assign/view.php?id=431831
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/assign/view.php?id=431831
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/assign/view.php?id=431831
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/assign/view.php?id=431831
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/assign/view.php?id=431831
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/assign/view.php?id=431831
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/assign/view.php?id=431831
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/assign/view.php?id=431831
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/assign/view.php?id=431831
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/assign/view.php?id=431831
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/assign/view.php?id=431831
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/assign/view.php?id=431831
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/assign/view.php?id=431831
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/assign/view.php?id=431831
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/assign/view.php?id=431831
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/assign/view.php?id=431831
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/assign/view.php?id=431831
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/assign/view.php?id=431831
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/assign/view.php?id=431832
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/assign/view.php?id=431832
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/assign/view.php?id=431832
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/assign/view.php?id=431832
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/assign/view.php?id=431832
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/assign/view.php?id=431832
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/assign/view.php?id=431832
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/assign/view.php?id=431832
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/assign/view.php?id=431832
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/assign/view.php?id=431832
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/assign/view.php?id=431832
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/assign/view.php?id=431832
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/assign/view.php?id=431832
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/assign/view.php?id=431832
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/assign/view.php?id=431832
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/assign/view.php?id=431832
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/assign/view.php?id=431832
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/assign/view.php?id=431832
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