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БІБЛІОГРАФІЧНИЙ   ПОКАЖЧИК    ЕЛЕКТРОННИХ  РЕСУРСІВ,  ЩО НАДІЙШЛИ 
ДО  ФОНДІВ  БІБЛІОТЕК  ПРОТЯГОМ   І   ПІВРІЧЧЯ   2011 р. 

 
  

1.    Children's Stories . - ( 16 файлів : 1 запис ). - К.: Атлантік, 2008. - 1 ел. опт. диск 
(CD-ROM) 

Диск містить 16 озвучених та проілюстрованих казок та цікавих історій про тварин на 
англійській мові. Може використовуватись вчителем при проведенні уроків англійської мови в 3 
- 6 класах з застосуванням комп'ютера, мультимедійного проектора або інтерактивної дошки 
на курсах вивчення мови, а також при самостійному її вивченні. Текст читає диктор радіо м. 
Манчестер  (Великобританія). 

 
2.    Історія України на 200 балів : тренінг - програма. - ( 6 файлів : 1 запис ). - Т.: Соро-
ка - Білобока, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Зовнішнє незалежне оцінювання) 

Цей диск дозволить швидко та якісно перевірити свої знання з історії України і підготуватиь 
до зовнішнього незалежного оцінювання. Завдання відповідають темам та основним вимогам 
програми зовнішнього незалежного оцінювання, а довідник, включений у програму, допоможе 
Вам пригадати основні відомості, які потрібно знати. Можна використовувати для підготовки до 
ЗНО, поточного, підсумкового контролю учнів у кабінетах, обладнаних комп'ютерами або ін-
терактивною дошкою, самостійної роботи. 

 
3.    Абетка : навч. - програма з елементами гри. - ( 8 файлів : 1 запис ). - К.: Атлантік, 
2009. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM). - (Дитяча колекція) 

Чи легко навчити дитину абетки ? Звісно, якщо навчання наповнене віршами про кожну 
букву та іграми, які закріплюють запам'ятовування кожної нової літери, скоромовками, у яких 
повторюється вивчена буква. Диск " Абетка " призначений для дітей дошкільного віку. Усі тек-
сти озвучені, а навчальний матеріал поданий у легкій ігровій формі. На Вашу дитину чекає ба-
гато різноманітних розваг, серед яких ребуси та мультик. 

 
4.    Біологія на 200 балів : тренінг - програма/ О. Вербовий. - ( 5 файлів : 1 запис ). - Т.: 
Сорока - Білобока, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Зовнішнє незалежне оцінюван-
ня) 

Цей диск дозволить швидко та якісно перевірити свої знання з біології і підготуватиь до 
зовнішнього незалежного оцінювання. Завдання відповідають темам та основним вимогам 
програми зовнішнього незалежного оцінювання, а довідник, включений у програму, допоможе 
Вам пригадати основні відомості, які потрібно знати. Можна використовувати для підготовки до 
ЗНО, поточного, підсумкового контролю учнів у кабінетах, обладнаних комп'ютерами або ін-
терактивною дошкою, самостійної роботи. 

 
5.    Балабан Г. Українська література 9 кл. : посібник - хрестоматія/ Г. Балабан. - ( 17 
файлів : 1 запис ). - Т.: Сорока - Білобока, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

Зміст диску відповідає шкільній програмі за 9 клас 12-річної програми. Тут Ви зможете 
ознайомитися з творами усної народної творчості, давньої української літератури, нової 
української літератури та з літератури ХХ ст. 

 
6.    Вербова Н. Українська мова 9 кл. : тренінг - програма/ Н. Вербова, О. Вербовий. - ( 
6 файлів : 1 запис ). - Т.: Сорока - Білобока, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Дер-
жавна підсумкова атестація) 

Цей диск допоможе Вам підвищити рівень грамотного письма. Він розрахований не лише на 
школярів, а й на дорослих. За допомогою методики " Редагування окремих речень " та " Му-
зичне редагування ", суттєво підвищити власну грамотність зможе будь - яка за віком людина. 
Диск також є суттєвою методичною допомогою вчителям української мови в проведенні цікавих 
мультимедійних уроків. На диску зібрані розробки основних тем українського правопису, широ-
ко представлені тестові завдання, для редагування, яке проходить у вигляді гри. 

 
7.    Воронина Л. Суперагент ООО. У пащі крокодила : аудіокнижка ; аудіовистава ; 
нові пісні ; театр перед мікрофоном ; 36 хв. звучання/ Л. Воронина. - ( 1 файл : 1 запис 
). - К.: Теза, 2009. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM) 

Нездоланний Суперагент ООО Гриць Мамай розплутує загадковий злочин, перемагає най-
підступніших ворогів і рятує світ від неминучої загибелі. Аудіовистава, сповнена карколомних 
пригод і блискучого гумору. 
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8.    Дерманський С. Бабуся оголошує війну : інтерактивна аудіокнижка з мобільними 
розвагами ; 4 гри - розваги. Кн. 2 - га / С. Дерманський; читає О. Гончарук. - ( 1 файл : 1 
запис ). - К.: Теза, 2009. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM) 

Так повелося в світі, що всі бабусі дуже лагідні й сумирні. Одначе коли підступний лісник 
винищує молоді деревця заради наживи, огидні пацюки захоплюють у полон безневинну жаб-
ку, а приблуда космічний посмітюх занапащує все живе на Землі, перетворюючи планету на 
смітник, тоді Ониськова бабуся Катастрофа повязує бандану і оголошує негідникам війну. 

 
9.    Дерманський С. Володар макуци, або Пригоди вужа Ониська : інтерактивна 
аудіокнижка з мобільними розвагами ; 4 гри - розваги. Кн. 1 - ша / С. Дерманський; чи-
тає О. Гончарук. - ( 1 файл : 1 запис ). - К.: Теза, 2009. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM) 

Що робити, коли сонце падає прямісінько на твою повірку ? Як покататися на міжгалактич-
ному макуцолоті ? Чи легко врятуватися від зоопарку ? Не знаєш ? Тоді хутчій познайомся з 
вужем Ониськом, і він тобі про все розповість ! 

 
10.    Дерманський С. Король буків, або Таємниця Смарагдової Книги : аудіокнижка / С. 
Дерманський; читає О. Гончарук. - ( 1 файл : 1 запис ). - К.: Теза, 2009. - 1 ел. опт. диск 
(CD-ROM) 

Чи вдасться буці Гаврикові з друзями здолати лихого чаклуна Нарита й розгадати таєм-
ницю Смарагдової Книги ? Неймовірні пригоди і витончений гумор. 

 
11.    Друг, исцеляющий сердца : аудиоспектакль. - ( 4 файла : 1 запись ). - К.: Свет на 
Востоке, [2011?]. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

Надіюся що тобі сподобається чудова мандрівка з головними героями спектаклю. Ти по-
знайомишся з Товаришом, який виліковує серця людей - з Господом Ісусом Христом. 

 
12.    Економічна і соціальна географія України 9 кл.: метод. посіб. ; мультимедійний 
підручник. - Рівне: Контур плюс, 2010. - 38 с.: іл. 

У методичному посібнику розкриті особливості викладання географії на основі мульти-
медійних технологій. Мета посібника - допомога вчителеві географії у проведенні уроків та те-
стуванні, розробці власних уроків із використанням мультимедійних засобів навчання. Посіб-
ник адресований учителям ЗНЗ, студентам вищих навчальних закладів педагогічного профілю, 
а також слухачам системи післядипломної педагогічної освіти. 

 
13.    Зарубіжна література. 7 клас . - ( 6 файлів : 1 запис ). - К.: Атлантік, 2008. - 1 ел. 
опт. диск (CD-ROM). - (Шкільна колекція) 

Диск містить відомості з теорії літератури, біографії авторів, тестові завдання, ребуси, вік-
торини, твори мовою оригіналів та фабули творів, рекомендованих шкільною програмою, ко-
жен рівень закінчується тестовим завданням. Може плідно використовуватись вчителями при 
проведенні уроків з використанням мультимедійного проектора, інтерактивної дошки та учнями 
для самостійної роботи. 

 
14.    Людина та її здоров'я. Біологія людини : аудіо - відео посіб. для старшокласників. 
- ( 13 файлів : 1 запис ). - К.: СОТ, 2009. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM). - (Study Buddy) 

7 гБ інформації у форматі відео і аудіо уроків, комп'ютерної графіки, анімації, 13 відео-
уроків, 86 аудіоуроків. Уроки супроводжуються методикою інтенсивного запам'ятовування нав-
чального матеріалу.   

 
15.    Малик Г. Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії : інтерактивна аудіокнижка з 
мобільними розвагами ; 4 гри - розваги. Кн. 1 - ша / Г. Малик; читає Н. Шалом. - ( 1 
файл : 1 запис ). - К.: Теза, 2009. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM) 

Аля знає, чому потрапила до країни незавершених справ, і дуже хоче повернутися додому. 
Але як? Дороги з Недоладії поки що не знає ніхто... Можливо, саме ти допоможеш?  

 
16.    Малик Г. Подорож Алі до країни сяк - таків : інтерактивна аудіокнижка з мобільни-
ми розвагами ; 5 ігр - розваг. Кн. 2 - га / Г. Малик; читає Н. Шалом. - ( 1 файл : 1 запис ). 
- К.: Теза, 2009. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM) 

Поки Аля верталася з Недоладії, з її приятелем Сашком сталася біда. І Аля вирушає йому 
на поміч до країни сяк - таків. На друзів чекають нові карликові пригоди ! 
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17.    Музичне мистецтво, 5 клас : метод. посіб. ; мультимедійний підруч.. - ( 35 файлів 
: 1 запис ). - Рівне: Контур плюс, 2010. - 56 с.: іл.. - (Нова школа) 

Мультимедійний підручник повністю відповідає шкільному курсу предмета, значно збагачу-
ючи його виклад сучасними технологіями навчання. За допомогою графіки та анімації існує 
можливість побачити те , що дуже складно  передати словами. Увесь курс складається з 35 
мультимедійних уроків. Кожен урок розкриває конкретну тему згідно діючої навчальної програ-
ми та містить засоби для пояснення необхідної теми : малюнки, світлини, текст, анімації, аудіо 
- та відеофрагменти, зразкове виконання музичних творів, виконання пісень у режимі караоке 
тощо. Мультимедійний підручник можна застосовувати як для індивідуального навчання дома, 
так і на шкільних уроках. 

 
18.    Музичне мистецтво, 6 клас : метод. посіб. ; мультимедійний підруч.. - ( 35 файлів 
: 1 запис ). - Рівне: Контур плюс, 2010. - 60 с.: іл.. - (Нова школа) 

Мультимедійний підручник повністю відповідає шкільному курсу предмета, значно збагачу-
ючи його виклад сучасними технологіями навчання. За допомогою графіки та анімації існує 
можливість побачити те , що дуже складно  передати словами. Увесь курс складається з 35 
мультимедійних уроків. Кожен урок розкриває конкретну тему згідно діючої навчальної програ-
ми та містить засоби для пояснення необхідної теми : малюнки, світлини, текст, анімації, аудіо 
- та відеофрагменти, зразкове виконання музичних творів, виконання пісень у режимі караоке 
тощо. Мультимедійний підручник можна застосовувати як для індивідуального навчання дома, 
так і на шкільних уроках. 

 
19.    Музичне мистецтво, 7 клас : метод. посіб. ; мультимедійний підруч.. - ( 35 файлів 
: 1 запис ). - Рівне: Контур плюс, 2009. - 60 с.: іл.. - (Нова школа) 

Мультимедійний підручник повністю відповідає шкільному курсу предмета, значно збагачу-
ючи його виклад сучасними технологіями навчання. За допомогою графіки та анімації існує 
можливість побачити те , що дуже складно  передати словами. Увесь курс складається з 35 
мультимедійних уроків. Кожен урок розкриває конкретну тему згідно діючої навчальної програ-
ми та містить засоби для пояснення необхідної теми : малюнки, світлини, текст, анімації, аудіо 
- та відеофрагменти, зразкове виконання музичних творів, виконання пісень у режимі караоке 
тощо. Мультимедійний підручник можна застосовувати як для індивідуального навчання дома, 
так і на шкільних уроках. 

 
20.    Практическая психология : аудиокнига/ Дж. Максвелл. - ( 1 файл : 1 запис ). - 
Б.м.: б.и., [ 2011 ? ]. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM). - (Домашняя коллекция) 
 
21.    Світова література, 6 клас : метод. посіб. для загальноосвітніх навч. закл. ( з 
компакт - диском ) . - ( 70 файлів : 1 запис ). - К.: ІПІТ, 2011. - 26 с.: іл. 

Диск містить розробки 70 уроків, фрагменти творів, крилаті вислови та афоризми, інтерак-
тивні ресурси тощо. До кожного розділу пропонуються тестові завдання, які можна доповнити 
скориставшись конструктором тестових завдань. Посібник призначений для вчителів за-
рубіжної л-ри.  

 
22.    Українська література. 5 - 10 класи : для школярів . - ( 6 файлів : 1 запис ). - Б.м.: 
МРЗ, 2007. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM) 

Диск охоплює твори, передбачені новою Програмою з курсу української літератури. Твори 
начитані професійними акторами та подаються без скорочень. У якості додатку до збірки 
включені біографії та портрети авторів, етнографічні матеріали та ін. 

 
23.    Українська мова та література на 200 балів : тренінг - програма. - ( 6 файлів : 1 
запис ). - Т.: Сорока - Білобока, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Зовнішнє незалежне 
оцінювання) 

Цей диск дозволить швидко та якісно перевірити свої знання з української мови та літера-
тури і підготуватиь до зовнішнього незалежного оцінювання. Завдання відповідають темам та 
основним вимогам програми зовнішнього незалежного оцінювання, а довідник, включений у 
програму, допоможе Вам пригадати основні відомості, які потрібно знати. Можна використо-
вувати для підготовки до ЗНО, поточного, підсумкового контролю учнів у кабінетах, обладна-
них комп'ютерами або інтерактивною дошкою, самостійної роботи. 
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24.    Художня культура, 10 клас : педагогічний кейс ( метод. та дидактичні матеріали 
до уроків ) ; мультимедійний підруч.. Ч. 1 - ша . - ( 3 файли : 3 записи ). - Рівне: Контур 
плюс, 2010. - 36 с.: іл.. - (Нова школа) 

Мультимедійні засоби навчання мають на меті забезпечити вчителя художньої культури 
необхідною навчально - методичною, мистецькою інформацією до уроків, допомогти вчителеві 
художньої культури забезпечити сприймання і розуміння мистецтва, організувати перевірку 
набутих знань з художньої культури. Мультимедійний матеріал систематизований відповідно 
до видової, жанрової та стильової специфіки мистецтва і містить : - слайд - шоу, світлини, ре-
продукції, ілюстрації до уроків у І семестрі ; - аудіофрагменти музичних творів ; відеофрагмен-
ти музичних, театральних, хореографічних творів ; фрагменти кінофільмів, інсталяцій ; - ав-
торські розробки лекцій ; - авторські розробки уроків ; - схеми. Авторські розробки лекцій та 
уроків, схеми, ілюстративний матеріал допоможуть учителю обрати найкращий для нього шлях 
розкриття тієї чи іншої теми уроку. Досить значна за обсягом інформація має оглядовий харак-
тер і повинна стати матеріалом для творчої самореалізації кожного вчителя. 

 
25.    Художня культура, 10 клас : педагогічний кейс ( метод. та дидактичні матеріали 
до уроків ) ; мультимедійні підручники. Ч. 2 - га . - ( 3 файли : 3 записи ). - Рівне: Контур 
плюс, 2010. - 32 с.: іл.. - (Нова школа) 

Мультимедійні засоби навчання мають на меті забезпечити вчителя художньої культури 
необхідною навчально - методичною, мистецькою інформацією до уроків, допомогти вчителеві 
художньої культури забезпечити сприймання і розуміння мистецтва, організувати перевірку 
набутих знань з художньої культури. Мультимедійний матеріал систематизований відповідно 
до видової, жанрової та стильової специфіки мистецтва і містить : - слайд - шоу, світлини, ре-
продукції, ілюстрації до уроків у І семестрі ; - аудіофрагменти музичних творів ; відеофрагмен-
ти музичних, театральних, хореографічних творів, фрагменти кінофільмів, інсталяцій ; - ав-
торські розробки лекцій ; - авторські розробки уроків ; - схеми. Авторські розробки лекцій та 
уроків, схеми, ілюстративний матеріал допоможуть учителю обрати найкращий для нього шлях 
розкриття тієї чи іншої теми уроку. Досить значна за обсягом інформація має оглядовий харак-
тер і повинна стати матеріалом для творчої самореалізації кожного вчителя. 

 
26.    Художня культура, 9 клас : педагогічний кейс ( метод. та дидактичні матеріали 
до уроків ) ; мультимедійні підручники. Ч. 2 - га . - ( 3 файли : 3 записи ). - Рівне: Контур 
плюс, 2010. - 48 с.: іл.. - (Нова школа) 

Мультимедійні засоби навчання мають на меті забезпечити вчителя художньої культури 
необхідною навчально - методичною, мистецькою інформацією до уроків, допомогти вчителеві 
художньої культури забезпечити сприймання і розуміння мистецтва, організувати перевірку 
набутих знань з художньої культури. Мультимедійний матеріал систематизований відповідно 
до видової, жанрової та стильової специфіки мистецтва і містить : - слайд - шоу, світлини, ре-
продукції, ілюстрації до уроків у І семестрі ; - аудіофрагменти музичних творів ; відеофрагмен-
ти музичних, театральних, хореографічних творів ; фрагменти кінофільмів, інсталяцій ; - ав-
торські розробки лекцій ; - авторські розробки уроків ; - схеми. Авторські розробки лекцій та 
уроків, схеми, ілюстративний матеріал допоможуть учителю обрати найкращий для нього шлях 
розкриття тієї чи іншої теми уроку. Досить значна за обсягом інформація має оглядовий харак-
тер і повинна стати матеріалом для творчої самореалізації кожного вчителя. 

 
27.    Художня культура, 9 клас : педагогічний кейс ( метод. та дидактичні матеріали 
до уроків ) ; мультимедійний підручник. Ч. 1 - ша . - ( 3 файли : 3 записи ). - Рівне: Кон-
тур плюс, 2009. - 33 с.: іл.. - (Нова школа) 

Мультимедійні засоби навчання мають на меті забезпечити вчителя художньої культури 
необхідною навчально - методичною, мистецькою інформацією до уроків, допомогти вчителеві 
художньої культури забезпечити сприймання і розуміння мистецтва, організувати перевірку 
набутих знань з художньої культури. Мультимедійний матеріал систематизований відповідно 
до видової, жанрової та стильової специфіки мистецтва і містить : - слайд - шоу, світлини, ре-
продукції, ілюстрації до уроків у І семестрі ; - аудіофрагменти музичних творів ; відеофрагмен-
ти музичних, театральних, хореографічних творів ; фрагменти кінофільмів, інсталяцій ; - ав-
торські розробки лекцій ; - авторські розробки уроків ; - схеми. Авторські розробки лекцій та 
уроків, схеми, ілюстративний матеріал допоможуть учителю обрати найкращий для нього шлях 
розкриття тієї чи іншої теми уроку. Досить значна за обсягом інформація має оглядовий харак-
тер і повинна стати матеріалом для творчої самореалізації кожного вчителя. 


