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БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК  ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ, ЩО НАДІЙШЛИ ДО 
БІБЛІОТЕКИ  ПРОТЯГОМ  2012 РОКУ     

 
 

Ігри 
 
1.   Worms reloaded  : пушки на изготовку... червяки возвращаются !. -К.: Ді Ві Ді -
Клуб Украина, 2011. -1 o=эл. опт. диск (CD-ROM) 

Аннотация: Через десять лет после выхода культовой Worms Armageddon поша-
говое мультяшное побоище закипает с новой силой. Смешные и опасные, червя-
ки вновь готовы уйти в отрыв. Вас ждет самое нереальное оружие, миллион воз-
можностей, сетевое безумие и любимая атмосфера всеобщей чумовой анархии ! 

  

Ігри розвивальні 
 
2.    Збірка розумних іграшок  : граємось та навчаємось : цифри, букви, розвиваючі 
ігри, Вип. 2 . -Т.: Сорока - Білобока, 2008. -1 o=ел. опт. диск (DVD-ROM) 

Аннотация: Разом з відважною бджілкою Жу-Жу дитина подорожує Чарівним 
лісом і "знімає чари" з чисел. В такій грі дитина легко і невимушено ознайом-
люється з цифрами, числами та простими математичними діями. Українська 
абетка. Видання 2 допоможе дитині вивчити слова, віршики та скоромовки до 
кожної букви української абетки. Разом з вовком та зайцем дитина потрапляє у 
чарівний світ українських народних казок. Подорожуючи казками може розмаль-
овувати малюнки, складати пазли, шукати відмінності, а також відгадувати загад-
ки, слухати та вивчати віршики про героїв казок.  
 

3.   Збірка розумних іграшок  : граємось та навчаємось : букви, розвиваючі ігри, 
пізнавальні ігри, Вип. 1 . -Т.: Сорока - Білобока, 2008. -1 o=ел. опт. диск (DVD-ROM) 

Аннотация: Бджілку Жу-Жу чекають цікаві пригоди, де вона вивчить букви і по-
знайомиться зі словами. Фантастичні розмальовки спрямовані на розвиток твор-
чих здібностей дитини, зокрема розвиток спиймання кольору, форми, розвиток 
фантазії і уяви. Разом з лисичкою-систричкою дитина потрапляє у чарівний світ 
українських народних казок. Казкові пригоди кішки та собаки проста і зрозуміла в 
освоєнні програма допоможе розвинути у дитини посидючість, здорову пам'ять, 
увагу, логічне мислення, збільшить словниковий запас і кругозір. 
 

4.    Корисні ігри для дітей : розвиток творчості, фантазії, уяви + абетка-
розмальовка. -Т.: Сорока - Білобока, 2010. -1 o=ел. опт. диск (DVD-ROM) 

Аннотация: Навчальна гра містить різноманітні завдання для розвитку творчості, 
фантазії та уяви у дітей 3-6 років. Граючись дитина буде створювати вітальні 
листівки, домальовувати малюнки, формувати букети квітів, підбирати кольори, 
розмальовувати малюнки за зразком та малюнок у різних положеннях. Додаткова 
гра містить українську абетку-розмальовку, де до кожної букви можна послухати 
вірш та розмалювати малюнок. 

  

Аудіокнига 
 
5.    Ібсен Г. Ляльковий дім : аудіокнига / Г. Ібсен; читає В. Чайковська. -К.: Наш фор-
мат, 2012. -1 o=ел. опт. диск (CD-ROM); 3 год. 26 хв.. -(Книга вголос) 

Аннотация: У п'єсі " Ляльковий дім " автор послідовно розкриває певні таємниці, 
які відкривають внутрішню дисгармонію героїв, приховану за зовнішньою оболон-
кою щасливого життя. Світ автентичних, глиибоких переживань людської душі, 
тих, які не виставляють напоказ.  
 

6.   Бічер-Стоу Г. Хатинка дядька Тома : аудіокнига / Г. Бічер-Стоу; читає Б. Лобода. 
-К.: Наш формат, 2012. -2 o=ел. опт. диск (CD-ROM); 21 год. 04 хв.. -(Книга вголос) 
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Аннотация: В романі описуються не тільки історичні події, що відбувалися в да-
лекій Америці, а й викликає захоплення одними героями, обурення - іншими і за-
кликає нас нехтувати будь - яким насиллям, будь - якою нерівностю людей. Роман 
не про рабство в Америці минулого століття, а про милосердя і боротьбу людини 
за свою власну гідність. 
 

7.    Багряний І.  Тигролови : аудіокнига / І.  Багряний; читає Б. Лобода. -К.: Наш 
формат, 2012. -1 o=ел. опт. диск (CD-ROM); 10 год. 28 хв.. -(Книга вголос) 

Аннотация: У центрі гостросюжетного роману повна злигоднів і пригод драма-
тична доля українського юнака Григорія, правнука гетьмана Дем'яна Многогрішно-
го, якому судилася довга путь на Колиму, фантастична втеча з - під недремного 
чекістського ока, сповнене небезпек життя у тайзі, боротьба за найвище благо в 
цьому жорстокому й бездушному світі - бути вільним. 
 

8.   Бальзак О. Шагренева шкіра ; Гобсек : аудіокнига / О. Бальзак; читає В. Чай-
ковська. -К.: Наш формат, 2012. -1 o=ел. опт. диск (CD-ROM); 14 год. 31 хв.. -(Книга 
вголос) 

Аннотация: Головний герой " Гобсека " - людина надзвичайно жадібна та цинічна. 
Навіть по відношенню до себе. Все його багатсво ще більше підкреслює ці риси.           
" Шагренева шкіра " розповідає про Рафаеля Валянтена, який стає власником 
шкіри, що сприяє здійсненню всіх бажань. Але є одна умова : з кожним здійснен-
ням бажання шкіра зменшується у розмірах... 
 

9.   Брехт Б. Матінка Кураж та її діти : аудіокнига / Б. Брехт; читає В. Чайковська. -К.: 
Наш формат, 2012. -1 o=ел. опт. диск (CD-ROM); 3 год. 07 хв.. -(Книга вголос) 

Аннотация: Алегорична п'єса що розповідає про війну людини, що дивится на 
світ з  широко розкритими очима. Жах віни розкривається не стільки у сценах 
насильства, які є її обличчям, скільки в спотворенні чеснот, які в мирний час вка-
зують на шляхетність духу. Діти матінки Кураж не зраджують себе і гинуть у горні 
війни, яка залишає по собі попелище всього людяного. 
 

10.    Вайлд О. Портрет Доріана Грея : аудіокнига / О. Вайлд; читає Л. Уласовська. -
К.: Наш формат, 2012. -1 o=ел. опт. диск (CD-ROM); 10 год. 18 хв.. -(Книга вголос) 

Аннотация: Це історія молодого красеня Доріана, який, захопившись ідеєю влас-
ної вроди, палить у її вогнищі кохання, істину, а з нею і людяність. Бажання бути 
завжди молодим настільки сильна, що справджується, і тоді помирання душі ге-
роя відображає його портрет, що старіє з кожним наступним злим вчинком Грея. 
 

11.    Васильченко С. Новели й оповідання : аудіокнига / С. Васильченко; читає П. 
Панчук; звукореж. І. Гнуча. -К.: Наш формат, 2012. -1 o=ел. опт. диск (CD-ROM); 8 
год. 57 хв.. -(Книга вголос) 

Аннотация: Про кого б не розповідав автор - дітей чи дорослих - вони про любов і 
доброту, матеріальну скруту й духовне багатство, високі поривання, про справжні 
чесноти людини. Вони в душі залишають світлий щем... 
 

12.    Винниченко В. Оповідання  : аудіокнига / В. Винниченко; читає П. Панчук; зву-
кореж. І. Гнуча. -К.: Наш формат, 2012. -1 o=ел. опт. диск (CD-ROM); 11 год. 24 хв.. -
(Книга вголос) 

Аннотация: Із сурових реалістичних деталей письменник будує оповідання про 
життя дітей, правдиво віддзеркалюючі у них життя дорослиз з його несправед-
ливістю, різкими соціальними контрастами, злом і брехнею. 
 

13.    Вишня О. Мисливські усмішки : аудіокнига / О. Вишня; читає П. Панчук; звуко-
реж. І. Гнуча. -К.: Наш формат, 2012. -1 o=ел. опт. диск (DVD-ROM); 8 год. 08 хв.. -
(Книга вголос) 

Аннотация: На цьому диску представлені найкращі твори автора : Моя авто-
біографія, Вольовий спосіб, Круті часи, Якби моя бабуся встали, Як ми колись 
учились, Зенітка, Лось, Бенгальський тигр та ін. 
 



 3
 

14.   Гете Й. В. Фауст : аудіокнига / Й. В. Гете; читає Б. Лобода. -К.: Наш формат, 
2012. -1 o=ел. опт. диск (DVD-ROM); 13 год. 07 хв.. -(Книга вголос) 

Аннотация: Фауст - одна з найвеличниіших трагедій Просвітництва, яку поет пи-
сав 58 років. В основі твору - народна легенда про Фауста, що виникла в ХУІ ст., її 
герой - бунтар, який прагне проникнути в таємниці природи, що виступає проти 
церковних ідей покірності. Бунт Фауста, його внутрішні муки, каяття і прозріння, 
яке полягає в тому, що тільки праця на користь людства робить людину невраз-
ливою для нудьги і зневіри - усе це вражає своєю таємничістю і загадковістю... 
 

15.    Гоголь М. Тарас Бульба. Вій : аудіокнига / М. Гоголь; читає П. Панчук; звукореж. 
І. Гнуча. -К.: Наш формат, 2012. -1 o=ел. опт. диск (CD-ROM); 7 год. 44 хв.. -(Книга 
вголос) 

Аннотация: " Вій " написаний характерною містичною літературною мовою, ніби 
мереживо, плете автор фантастичні, проте разом із тим, реальні образи.  Триво-
жні і разом з тим романичні події тримають слухача у напрузі до фінального сло-
ва. " Тарас Бульба " полярно інший твір. Тут автор виступає як неперевершений 
історик. Події що лягли в основу твору - козацько - селянські повстання 1637 - 
1638р. на чолі зі Гунею та Остряниним.   
 

16.   Гомер Іліада : аудіокнига /  Гомер; читає Б. Лобода. -К.: Наш формат, 2012. -2 
o=ел. опт. диск (CD-ROM); 24 год. 13 хв.. -(Книга вголос) 

Аннотация: Прекрасна Єлена, захоплення у полон якої поклало початок Троянсь-
кої війни, падіння і зруйнування за допомогою Троянського коня одного з найяс-
кравіших і найбагатших міст тогочасного світу - Трої чи Іліону. 
 

17.    Гомер Одіссея : аудіокнига /  Гомер; читає Б. Лобода. -К.: Наш формат, 2012. -2 
o=ел. опт. диск (CD-ROM); 19 год. 11 хв.. -(Книга вголос) 

Аннотация: Послухай захоплюючу розповідь про подвиги і пригоди грецького ге-
роя Одіссея, розумного, хитрого і красномовного володаря острова Ітаки. 
 

18.   Горліс-Горський  Ю. Холодний Яр : Спомини осавула 1-го куреня полку гайда-
маків Холодного Яру ; аудіокнига / Ю. Горліс-Горський ; читає П. Бойко ; звукореж. 
Ю. Васильківський ; муз. оформ. К. Чепура. -К.: Наш формат, 2012. -2 o=ел. опт. диск 
(DVD-ROM); 21 год. 45 хв. 

Аннотация: " Холодний Яр " - спомин про так звану Холодноярівську республіку, 
яка під жовто-блакитними прапорами вела збройну боротьбу проти чекістів, аж до 
середини 20-х років.  
 

19.    Гофман Е. М. А. Крихітка Цахес, на прізвисько Цинобер : аудіокнига / Е. М. А. 
Гофман; читає Б. Лобода; звукореж. І. Гнуча. -К.: Наш формат, 2012. -1 o=ел. опт. 
диск (DVD-ROM); 5 год. 08 хв.. -(Книга вголос) 

Аннотация: Сатирично вивертаючи образ головного героя - клишоного карлика 
Цехаса, майстерно зіставляючи жалюгідний внутрішній світ його із тлом зовніш-
ності, Гофман концентрує усю увагу на реальності навіть романтичних образів. 
Жалюгідний Цехас - то є рядова людина, що нездатна побудувати свою долю, 
прислуховуючись до внутрішнього голосу. 
 

20.    Грінченнко Б. Оповідання : аудіокнига / Б. Грінченнко; читає П. Панчук. -К.: Наш 
формат, 2012. -1 o=ел. опт. диск (CD-ROM); 5 год. 53 хв.. -(Книга вголос) 

Аннотация: В коротких яскравих оповіданнях Грінченко змальовує долю українця 
через його вистраждані будні, які проходять у праці " за шматок хліба ", через го-
лод і безправ'я, у зболілих рядках без прикрас очевидця. Це картини убогості, від-
чаю і голоду, на тлі яких промальовується народна душа, що з тихою надією зоріє 
в майбутнє.  
 

21.    Дефо Д. Робінзон Крузо : аудіокнига / Д. Дефо; читає О. Комаров. -К.: Наш фор-
мат, 2012. -1 o=ел. опт. диск (CD-ROM); 14 год. 04 хв.. -(Книга вголос) 
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Аннотация: У романі майстерно описано незвичайні пригоди моряка Робінзо-
на Крузо, який після корабельної аварії опинився на безлюдному острові, про-
живши там 28 років... 
 

22.    Довженко О. Зачарована Десна : аудіокнига / О. Довженко; читає П. Панчук. -К.: 
Наш формат, 2012. -1 o=ел. опт. диск (CD-ROM); 4 год. 32 хв.. -(Книга вголос) 

 
Аннотация: В сьому нарисі автобіографічного кінооповідання автор поспішає 
зробити відразу деякі визнання: в його реальній повсякденний світ що не день, то  
частіше починають вторгатися спогади. Що викликає їх? Довгі роки розлуки з зем-
лею батьків, чи то вже так положено людині, що приходить час, коли вивчені в 
давно минулому дитинстві байки й молитви виринають у пам'яті і заповнюють всю 
її оселю, де б не стояла вона. А може, те й друге разом і в такій же мірі, як і непе-
реможне бажання, перебираючі дорогоцінні іграшки, що завжди десь проглядають 
в наших ділах, усвідомити свою природу на ранній досвітній зорі коло самих  її 
первісних джерел. І перші радощі, і вболівання, і чари перших дитячих захоплеь...   
 

23.    Енеїда  : аудіокнига за поемою І. Котляревського . -К.: Аудіопланета, 2012. -1 
o=ел. опт. диск (DVD-ROM) 

Аннотация: Перша друкована українська книга написана народною мовою, пер-
ша національна поема. Запозичивши сюжет античної поеми Вергілія, Котляревсь-
кий наповнив цей твір дотепним українським гумором, повір'ями, звичаями, карти-
нами воєнного і мирного життя, описом одягу, страв - усе це надає поемі яскраво-
го національного колориту, який проявляється йще краще завдяки чудовому му-
зичному і голосовому супроводженню від компанії "Аудіопланета". 
 

24.    Земляк В. Лебедина зграя : аудіокнига / В. Земляк; читає Є. Шах; звукореж. І. 
Гнуча. -К.: Українська аудиокнига, 2012. -1 o=ел. опт. диск (CD-ROM); 14 год. 22 хв.. -
(Книга вголос). -(Класика української літератури) 

 
25.    Камю А. Чума : аудіокнига / А. Камю; читає Б. Лобода; звукореж. І. Гнуча. -К.: 
Наш формат, 2012. -1 o=ел. опт. диск (CD-ROM); 12 год. 19 хв.. -(Книга вголос) 

Аннотация: Роман подається як свідчення очевидця, який пережив епідемію чу-
ми, що вразила м. Оран. Все починається з того, що на вулицях і в будинках з'яв-
ляються дохлі щурі... Місто переповнює тотальна смертність, розгубленість і без-
надія оселяються в душах його мешканців. Та навіть тоді, коли хворобу повністю 
подолано, лякає усвідомлення того, що віруси чуми ніколи не вмирають, вони де-
сятиліттями здатні дрімати, а потім прийде такий день, коли чума знову пробудить 
щурів і відправить їх здихати на вулицях щастливого міста...  
 

26.    Квітка-Основ'яненко Г. Конотопська відьма : аудіокнига / Г. Квітка-
Основ'яненко; читає В. Мазур; звукореж. В. Колесніков. -К.: Українська аудиокнига, 
2012. -1 o=ел. опт. диск (CD-ROM); 13 год. 00 хв.. -(Книга вголос). -(Класика українсь-
кої літератури) 

Аннотация: У комедії " Шельменко - денщик " колишній трудівник - селяник 
Шельменко змушений слугувати панам сам розбещується, засвоює їхню мораль, 
прагне будь - що розбагатіти, вбачаючи сенс життя насамперед у достатках - на 
його думку, єдиний і несхибній передумові особистої незалежності  Повість " Ма-
руся " - історія зворушливо - трагічного кохання сільської дівчини Марусі й місько-
го парубка Василя, яке так нещасливо, після переборення всіх труднощів і переш-
код, обірвалося смертю героїні. У повісті " Конотопська відьма " автор майстерно у 
сатирі показує життя й побут козацької старшини ХУІІІ ст. Ледащо й п'яничка За-
брьощенко після смерті батька - сотника сам стає сотником по спадку, почавши 
бундючитись і зверхньо ставитися до простих людей. Задумавши скинути Забрьо-
ху і самому посісти тепленьке місце, підступний і хитрий писар Пістряк радить 
своєму недоумкуватому й довірливому начальнику не виступати з козаками у 
похід, як того вимагає одержане з Чернігова " повеленіє ", а розпочати розшук і 
топлення відьом, які, мовляв, " покрали доші ". В основу п'єси " Сватання на Гон-
чарівці "  лягли  дійсні факти кріпосних відносин, прототипами героїв ставали 
зібрані декілька головних тутешніх характерів живих людей. П'єса наповнена піс-
нями та обрядами. 
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27.    Конан Дойл А. Собака Баскервілів : аудіокнига / А. Конан Дойл; читає Л. Ула-
совська; звукореж. І. Гнуча. -К.: Наш формат, 2012. -1 o=ел. опт. диск (CD-ROM); 8 
год. 03 хв.. -(Книга вголос) 

Аннотация: Знаменитий лондонський детектив із Бейкер-стріт Шерлок Холмс за 
допомогою свого дедуктивного методу, а також за участю вірного товариша док-
тора Ватсона успішно розкриває страшний злочин - холоднокровне вбивство на 
болоті - сімейну легенду про собаку - привида, що ось уже багато десятиліть пе-
реслідує рід Баскервілів, попереджуючи наступну трагедію. 
 

28.    Коцюбинський М. Оповідання та новели : аудіокнига / М. Коцюбинський; читає 
П. Панчук. -К.: Наш формат, 2012. -1 o=ел. опт. диск (CD-ROM); 9 год. 31 хв.. -(Книга 
вголос) 

Аннотация: Твори Коцюбинського наповнені життєдайною енергією, тонкою 
чуйністю до краси, світлою простотою думки. Проникливі й витончені соціально - 
психологічні повісті майстра. 
 

29.   Мирний П. Хіба ревуть воли, як ясла повні ? : аудіокнига / П. Мирний; читає В. 
Обручов; звукореж. І. Гнуча. -К.: Наш формат, 2012. -2 o=ел. опт. диск (CD-ROM); 17 
год. 38 хв.. -(Книга вголос) 

Аннотация: Це соціально - психологічний роман із елементами детективу. У 
ньому психологічно переконливо розповідається трагічна доля правдошукача, 
борця проти приниження людини, соціальної несправедливості, який став злочин-
цем, " пропащою людиною ". Події відбуваються на тлі широкої  правдивої карти-
ни українського життя ХУІІІ - ХІХ ст. 
 

30.    Нечуй-Левицький І. Кайдашева сім'я : аудіокнига / І. Нечуй-Левицький; читає Н. 
Сумська. -К.: Наш формат, 2012. -1 o=ел. опт. диск (CD-ROM); 11 год. 15 хв.. -(Книга 
вголос). -(Класика української літератури) 

 
31.    По Е. А. Оповідання та повісті : аудіокнига / Е. А. По; читає К. Булкін. -К.: Наш 
формат, 2012. -1 o=ел. опт. диск (CD-ROM); 16 год. 16 хв.. -(Книга вголос) 

Аннотация: Бехвихідний жах життя, неподільно пануючий над людиною, світ як 
царство безумства, загибель і розпад як зумовлена жорстокою верховною силою 
доля людини - такий зміст " страшних оповідань " По.  
 

32.    Повість минулих літ  : аудіокнига / читає В. Обручов. -К.: Наш формат, 2012. -1 
o=ел. опт. диск (DVD-ROM); 5 год. 16 хв.. -(Книга вголос) 

Аннотация: Повість минулих літ - один з найдавніших творів світової літератури, 
перша в Київській Русі пам'ятка, яка висвітлює історію східних слов'ян та князівсь-
кої влади, утвердження християнства на Русі, міститься оповіді про виникнекння 
слов'янської писемності.  
 

33.    Рід М. Вершник без голови : аудіокнига / М. Рід; читає Л. Уласовська. -К.: Наш 
формат, 2012. -2 o=ел. опт. диск (CD-ROM); 25 год. 04 хв.. -(Книга вголос) 

Аннотация: Пригодницький роман з перших рядків поринає в стихію вільної, не-
займаної, дикої природи - невгамонної американської прерії, а закілька хвилин і 
зустріч з такими ж сильними і нестримними в почуттях і діях людьми, нескорених і 
гідних називатися аристократами крові й духу. Чоловіки тут - сміливі і благородні, 
жінки - запальні й вродливі. До найпрекраснішої з них прикуті погляди двох, за неї 
хтось має скласти голову... 
 

34.    Рабле Ф. Гаргантюа і Пантагрюель : аудіокнига / Ф. Рабле; читає Л. Уласовська. 
-К.: Наш формат, 2012. -1 o=ел. опт. диск (CD-ROM); 6 год. 44 хв.. -(Книга вголос) 

Аннотация: Сатирично - філософський роман в якому автор негативно ставиться 
до середньовічної схоластики, догматизму, заклик до духовної свободи, радості 
життя, віри в людське добро та гідність. Демонструючи невичерпну фантазію не 
лише сюжетів, а й словотвору, винаходячи нові, часто кумедні поняття, комбіную-
чи просторіччя з високим стилем, вдаючись до арготизмів та латинізмів. 
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35.    Руставелі Ш. Витязь у тигровій шкурі : аудіокнига / Ш. Руставелі; читає С. Лобо-
да. -К.: Наш формат, 2012. -1 o=ел. опт. диск (DVD-ROM); 10 год. 50 хв.. -(Книга вго-
лос) 

Аннотация: " Витязь у тигровій шкурі " - це національна епічна поема про са-
мовіддану дружбу і кохання головних героїі, які долають усі перешкоди на шляху 
до щастя. 
 

36.   Сковорода Г. Твори : аудіокнига / Г. Сковорода; читає П. Панчук. -К.: Наш фор-
мат, 2012. -1 o=ел. опт. диск (CD-ROM); 7 год. 36 хв.. -(Книга вголос) 

Аннотация: Цілісність постаті Сковороди - потужний інтелект, духовна незалеж-
ність, нерозривність слів і діла, розуміння людини як частини природи приверта-
ють  до нього шукачів істини, оборонців прав і свободи людини... 
 

37.    Скот В. Айвенго : аудіокнига / В. Скот; читає М. Міскун; звукореж. І. Гнуча. -К.: 
Наш формат, 2012. -2 o=ел. опт. диск (CD-ROM); 16 год. 33 хв.. -(Книга вголос) 

Аннотация: Події розгортаються в середньовічній Англії, де бушують феодальні 
міжусобиці, а підступний принц Джон готується захопити престол. Молодий рицар 
Айвенго в одязі пілігрима таємно повертається з хрестового походу. Його позба-
вили спадщини та доброго імені, розлучили з дамою серця леді Ровентою. На 
пишних рицарських турнірах і у кровопролитних облогах замків він буде відновлю-
вати справедливість своїм вірним мечем. Пліч - о - пліч із ним виступають благо-
родний розбійник Робін Гуд, чернець Тук і таємничий Чорний рицар, який своєю 
могутністю нагадує короля Річарда Левине Серце. 
 

38.   Стефаник В. Оповідання : аудіокнига / В. Стефаник; читає П. Панчук. -К.: Наш 
формат, 2012. -1 o=ел. опт. диск (CD-ROM); 4 год. 27 хв.. -(Книга вголос) 

Аннотация: В коротких влучних оповіданнях Стефаник змальовує життя 
найбіднішого селянства на західноукраїнських землях, побачене і глибоко пере-
жите ним самим, що лунає в уривчастих, нервових фразах, сповнених болю. Про-
тест проти пригноблення селян, проти їхньої національної нерівності, це короткі 
реалістичні драми і трагедії звичайного люду. 
 

39.    Твен М. Принц і злидар : аудіокнига / М. Твен; читає В. Чайковська; звукореж. І. 
Гнуча. -К.: Наш формат, 2012. -1 o=ел. опт. диск (CD-ROM); 7 год. 49 хв.. -(Книга вго-
лос) 

Аннотация: Інтригуюча повість " Принц  і жебрак " - переносить читача в інший 
світ - одночасно реальний та фантастичний у розумінні комічної ситуації. 
Своєрідність твору в гармонійному поєднанні реальних динамічних пригод та мрії 
простого американця піднятися на щабель вище - розбагатіти. Нереальна для 
жебрака ситуація - одним стрибком опинитися у королівській мантії. 
 

40.    Українка Л. Драматичні твори. Поеми : аудіокнига / Л. Українка; читає А. Рогов-
цева. -К.: Наш формат, 2012. -1 o=ел. опт. диск (CD-ROM); 10 год. 51 хв.. -(Книга вго-
лос) 

 
41.    Франко І. Захар Беркут : аудіокнига / І. Франко; читає Б. Лобода; звукореж. І. 
Гнуча. -К.: Наш формат, 2012. -1 o=ел. опт. диск (CD-ROM); 10 год. 32 хв.. -(Книга 
вголос) 

Аннотация: Історична повість " Захар Беркут " написана на матеріалі життя й по-
буту Тухольської громади ХІІІ ст. письменник спробував змалювати ідеальне сус-
пільство, де переважають моральні цінності та високі ідеали.                                                                                                         
 

42.    Хвильовий М.  Оповідання : аудіокнига / М.  Хвильовий; читає П. Панчук. -К.: 
Наш формат, 2012. -1 o=ел. опт. диск (CD-ROM); 9 год. 25 хв.. -(Книга вголос) 

Аннотация: Неперевершений майстер малої прозової форми М. Хвильовий ви-
творив у нашому письменстві власний стиль, своєрідний різновид лірико - роман-
тичної, імпресіоністичної новели. Він був організатором і головним ідейним речни-
ком українського відродження, був лідером цілого літературного покоління. 
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43.    Хемінгуей Е. Фієста : аудіокнига / Е. Хемінгуей; читає М. Кондратюк. -К.: Наш 
формат, 2012. -1 o=ел. опт. диск (CD-ROM); 8 год. 00 хв.. -(Книга вголос) 

Аннотация: Епіграф до роману " Фієста " : " Ви всі - втрачене покоління " стали 
широко відомими. " Втачене покоління " - називали людей, що пойшли через ви-
пробування першої світової війни і втратили не лише фізичне здоров'я, але й віру 
в розумність світу, в життя, в майбутнє. Та автор у романі побачив " втрачене по-
коління " не тільки в безнадії, а й у пошуках позитивних вартостей життя.  
 

44.    Шіллер Ф. Вільгельм Телль : аудіокнига / Ф. Шіллер; читає В. Обручов; звуко-
реж. І. Гнуча. -К.: Наш формат, 2012. -1 o=ел. опт. диск (DVD-ROM); 3 год. 56 хв.. -
(Книга вголос) 

Аннотация: " Вільгельм Телль " - остання із завершених п'єс Шіллера являє со-
бою масштабну картину боротьби чотирьох швейцарських лісових кантонів проти 
тиранії імперської Австрії. 
 

45.    Шевченко Т.  Поезія : аудіокнига / Т.  Шевченко; читає П. Панчук. -К.: Наш фор-
мат, 2012. -1 o=ел. опт. диск (CD-ROM); 5 год. 00 хв.. -(Книга вголос) 

Аннотация: Поезія, мистецтво слова поедналися в його творах з соціальною бо-
ротьбою і становить з нею суспільний органічний сплав 
 

46.    Шкляр В. Залишенець. Чорний ворон : аудіокнига / В. Шкляр; читає П. Бойко ; 
звукореж. та муз. оформ. В. Муляр; продюсування С. Куцан. -К.: Наш формат, 2012. -
1 o=ел. опт. диск (DVD-ROM); 18 год. 45 хв. 

 
47.    Яновський Ю.  Твори : аудіокнига / Ю.  Яновський; читає Б. Лобода. -К.: Наш 
формат, 2012. -1 o=ел. опт. диск (CD-ROM); 15 год. 03 хв.. -(Книга вголос) 

Аннотация: Роман " Вершники " складається з восьми новел, у кожній з яких роз-
крито безліч мотивів, що вихоплені автором із полум'я громадянської війни. Го-
ловні герої твору - брати Половці - борються за свободу України на боці різних 
політичних сил і вбивають один одного за ідею. А їхній батько промовляє знакомі 
слова для всієї історії нашої нації : " Тому роду не буде переводу, у котрому 
браття милують згоду ". Збірка " Мамутові бивні " , в якій автор експерементує, 
прагне створити нову форму для зображення кривавих подій громадянської війни. 

  

Дитяча  
 
48.    Двері до Царства Щастя : музична вистава для дітей. -К.: Світло на Сході, 
2007. -1 o=ел. опт. диск (CD-ROM) 

Аннотация: Чи бажаєш ти потрапити до Царства Щастя? Напевно, так. Як же 
відшукати шлях до нього? Де та дорога, що приведе туди? Дуже важко зробити 
правильний вибір, адже перед тобою двері до різних Царств: Царство Знання та 
Царство Здоровя, Царство Творчості та Царство Багатства, Царство Милосердя 
та Царство Слави. Але є ще одне - Царство Ісуса Христа. Стежинка кличе тебе 
туди. Лише там ти знайдеш щастя. Христос чекає на тебе у Своїм Царстві. 

  

Електронний конструктор уроку 
 
49.    Історії України 9 клас. -Х.: Основа, 2011. -1 o=ел. опт. диск (CD-ROM). -
(Електронний конструктор уроку). -(Методичний комп'ютерний посібник) 

Аннотация: Готові конспекти 42 уроків та 36 медіапрезентацій до них. Вільне ре-
дагування всіх конспектів та презентацій. Ексклюзивна програма для створення 
власних уроків. 
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50.    Історія 6 клас  : Історія України ; Всесвітня історія ;  Інтегрований курс. -Х.: 
Основа, 2012. -1 o=ел. опт. диск (CD-ROM). -(Електронний конструктор уроку). -
(Методичний комп'ютерний посібник) 

Аннотация: Готові конспекти 68 уроків та 52 медіапрезентації до них. Вільне ре-
дагування всіх конспектів та презентацій. Ексклюзивна програма для створення 
власних уроків. 
 

51.    Англійська мова 7 клас. -Х.: Основа, 2011. -1 o=ел. опт. диск (CD-ROM). -
(Електронний конструктор уроку). -(Методичний комп'ютерний посібник) 

Аннотация: Готові конспекти 93 уроків та 82 медіапрезентації до них. Вільне ре-
дагування всіх конспектів та презентацій. Ексклюзивна програма для створення 
власних уроків. 
 

52.    Всесвітня історія 7 клас. -Х.: Основа, 2011. -1 o=ел. опт. диск (CD-ROM). -
(Електронний конструктор уроку). -(Методичний комп'ютерний посібник) 

Аннотация: Готові конспекти 35 уроків та 30 медіапрезентацій до них. Вільне ре-
дагування всіх конспектів та презентацій. Ексклюзивна програма для створення 
власних уроків. 
 

53.    Всесвітня історія 8 клас. -Х.: Основа, 2011. -1 o=ел. опт. диск (CD-ROM). -
(Електронний конструктор уроку). -(Методичний комп'ютерний посібник) 

Аннотация: Готові конспекти 34 уроків та 30 медіапрезентацій до них. Вільне ре-
дагування всіх конспектів та презентацій. Ексклюзивна програма для створення 
власних уроків. 
 

54.    Всесвітня історія 9 клас. -Х.: Основа, 2011. -1 o=ел. опт. диск (CD-ROM). -
(Електронний конструктор уроку). -(Методичний комп'ютерний посібник) 

Аннотация: Готові конспекти 34 уроків та 30 медіапрезентації до них. Вільне ре-
дагування всіх конспектів та презентацій. Ексклюзивна програма для створення 
власних уроків. 
 

55.    Вступ до історії України 5 клас. -Х.: Основа, 2012. -1 o=ел. опт. диск (CD-ROM). 
-(Електронний конструктор уроку). -(Методичний комп'ютерний посібник) 

Аннотация: Готові конспекти 35 уроків та 28 медіапрезентацій до них. Вільне ре-
дагування всіх конспектів та презентацій. Ексклюзивна програма для створення 
власних уроків. 
 

56.    Географія 6 клас . -Х.: Основа, 2011. -1 o=ел. опт. диск (CD-ROM). -
(Електронний конструктор уроку). -(Методичний комп'ютерний посібник) 

Аннотация: Готові конспекти 65 уроків та 60 медіапрезентацій до них. Вільне ре-
дагування всіх конспектів та презентацій. Ексклюзивна програма для створення 
власних уроків. 
 

57.    Географія 7 клас . -Х.: Основа, 2011. -1 o=ел. опт. диск (CD-ROM). -
(Електронний конструктор уроку). -(Методичний комп'ютерний посібник) 

Аннотация: Готові конспекти 52 уроків та 48 медіапрезентацій до них. Вільне ре-
дагування всіх конспектів та презентацій. Ексклюзивна програма для створення 
власних уроків. 
 

58.    Геометрія 7 клас . -Х.: Основа, 2011. -1 o=ел. опт. диск (CD-ROM). -
(Електронний конструктор уроку). -(Методичний комп'ютерний посібник) 

Аннотация: Готові конспекти 54 уроків та 54 медіапрезентації до них. Вільне ре-
дагування всіх конспектів та презентацій. Ексклюзивна програма для створення 
власних уроків. 
 

59.    Математика 1 клас  : І семестр ; початкова школа. -Х.: Основа, 2011. -1 o=ел. 
опт. диск (CD-ROM). -(Електронний конструктор уроку). -(Методичний комп'ютерний 
посібник) 
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Аннотация: Готові конспекти 63 уроків та 63 медіапрезентації до них. Вільне 
редагування всіх конспектів та презентацій. Ексклюзивна програма для створення 
власних уроків. 
 

60.    Математика 1 клас  : ІІ семестр ; початкова школа. -Х.: Основа, 2012. -1 o=ел. 
опт. диск (CD-ROM). -(Електронний конструктор уроку). -(Методичний комп'ютерний 
посібник) 

Аннотация: Готові конспекти 65 уроків та 65 медіапрезентацій до них. Вільне ре-
дагування всіх конспектів та презентацій. Ексклюзивна програма для створення 
власних уроків. 
 

61.    Навчання грамоти 1 клас : ІІ семестр ; початкова школа ; за Букварем М. С. 
Вашуленка, Н. Ф. Скрипченко. -Х.: Основа, 2012. -1 o=ел. опт. диск (CD-ROM). -
(Електронний конструктор уроку). -(Методичний комп'ютерний посібник) 

Аннотация: Готові конспекти 148 уроківта 74 медіапрезентації до них. Вільне ре-
дагування всіх конспектів та презентацій. Ексклюзивна програма для створення 
власних уроків. 

  

Казки           Аудіокнига 
 
62.    Грім В. Казки : аудіокнига / В. Грім, Я. Грім; адаптований переказ, озвучення Н. 
Бутова. -К.: Медіа Прес, 2012. -1 o=ел. опт. диск (CD-ROM); 1 год. 15 хв.. -(Казки від 
CIDI - няні) 

Аннотация: У казках використано різноманітні записи звуків природи, фрагменти 
творів класичних композиторів : Вівальді, Шуберта, Баха, Равеля, Римсього - Кор-
сакова, Мендельсона, музичні спецефекти. 
 

63.    Кіплінг Р. Казки : аудіокнига / Р. Кіплінг; адаптований переказ, озвучення Н. Бу-
това. -К.: Медіа Прес, 2012. -1 o=ел. опт. диск (CD-ROM); 1 год. 12 хв.. -(Казки від 
CIDI - няні) 

Аннотация: У казках використано різноманітні записи звуків природи, фрагменти 
творів класичних композиторів : Вівальді, Шуберта, Баха, Равеля, Римсього - Кор-
сакова, Мендельсона, музичні спецефекти. 
 

64.    Казки Європи  : аудіокнига / адаптований переказ, озвучення Н. Бутова. -К.: 
Медіа Прес, 2012. -1 o=ел. опт. диск (CD-ROM); 1 год. 15 хв.. -(Казки від CIDI - няні) 

Аннотация: У казках використано різноманітні записи звуків природи, фрагменти 
творів класичних композиторів : Вівальді, Шуберта, Баха, Равеля, Римсього - Кор-
сакова, Мендельсона, музичні спецефекти. 

  

Методичний посібник 
 
65.    Шевченко Т. Г. Твори : навч. компакт-диск/ Т. Г. Шевченко. -К.: Атлантік, 2008. -
1 o=ел. опт. диск (CD-ROM). -(Фоно-хрестоматія з української літератури) 

Аннотация: Диск вміщує тексти 256 творів Т. Г. Шевченка, 60 творів звучать у ви-
конанні акторів : Б. Ступки, А. Роговцевої, М. Ульянова, А. Паламаренка, К. Сте-
панкова, В. Розтального, В. Івченка, Л. Хоролець, О. Кусенка. Окремими 
розділами подані образотворча спадщина Шевченка, та " Митці України - Тарасу 
Шевченку ", в яких представлені твори самого Кобзаря та відомих хідожників, 
скульпторів. Окремим розділом подано фоторепортаж з Тарасової гори від 22 
травня 2004 року. На диску записані всі тексти творів, які входять до програми з 
української літератури для загальноосвітніх шкіл України. 

  
66.    Happy English  : англійська мова для початківців ; метод. посіб./ Інститут педа-
гогічних інформаційних технологій. -К.: Мальва, 2011. -1 o=ел. опт. диск (CD-ROM). -
(Розумники) 

Аннотация: Електронний навчально-методичний комплект призначений для за-
своєння англійської мови на початковому рівні. Створений у захоплюючій ігровій 
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формі - відпровідно до вікових особливо- стей молодших школярів. Головні 
герої  електронної збірки супроводжують учнів протягом вивчення всього курсу та 
активізують у дітей бажання стати активними учасниками великої гри, що дозво-
ляє віртуально поринути у цікавий казковий світ. 
 

67.    What is your name ? : Англійська мова : пісні, караоке, ігрові завдання. -Т.: Со-
рока - Білобока, 2008. -1 o=ел. опт. диск (CD-ROM) 

Аннотация: Легко та цікаво дитина навчиться писати слова та правильно склада-
ти речення. Пісні чи караоке, які можна співати разом з героями, сприятимуть по-
кращенню вимови та усного мовлення. Анімація допоможе зрозуміти зміст пісні. 

  
68.    Guten Tag !  : Німецька мова для початківців ; метод. посіб./ Інститут педа-
гогічних інформаційних технологій. -К.: Мальва, 2011. -1 o=tл. опт. диск (CD-ROM). -
(Розумники) 

Аннотация: Електронний навчально-методичний комплект призначений для за-
своення німецької мови на початковому рівні. Мотивацією до вивчення мови є 
найсучасніша анімація пригод головних героїв поданих в ігровій формі. Всі ігри 
дидактично спрямувані на засвоєння німецької мови. Анімація супроводжується 
титрами. Тексти, діалоги, мовний і мовленнєвий матеріал озвучено, що забезпе-
чує користувача зразками вимови та інтонування слів, словосполучень і речень. 

  
69.    Пригоди Алексії  : французька мова для початківців ; метод. посіб./ Інститут 
педагогічних інформаційних технологій. -К.: Вівере Бенс 2, 2011. -1 o=ел. опт. диск 
(CD-ROM). -(Розумники) 

Аннотация: Електронний навчально-методичний комплекс створено у захоплю-
ючій ігровій формі - відповідно до вікових особливостей молодших школярів. Го-
ловні герої - Алексія та її друзі, супроводжують учнів протягом вивчення всього 
курсу та активізують у дітей бажання стати активними учасниками великої гри, що 
дозволяє віртуально поринути у цікавий казковий світ.  

  

Мультимедійний підручник 
 
70.    Математика. 1 клас  : мультимедійний підручник ; метод. посіб./ під ред. В. М. 
Салтишевої. -Рівне: Контур плюс, 2009. -1 o=ел. опт. диск (CD-ROM). -(Нова школа) 

Аннотация: Увесь курс складається з 29 мультимедійних уроків. Кожен урок роз-
криває конкретну тему, згідно діючої навчальної програми та містить засоби для 
пояснення неохідної теми : малюнки, світлини, текст, анімація, аудіо- та 
відеофрагменти тощо. Для перевірки знань передбачені контрольні запитання та 
завдання. 
 

71.    Математика. 2 клас  : мультимедійний підручник ; метод. посіб./ під ред. В. М. 
Салтишевої. -Рівне: Контур плюс, 2009. -1 o=ел. опт. диск (CD-ROM). -(Нова школа) 

Аннотация: Увесь курс складається з 51 мультимедійних уроків. Кожен урок роз-
криває конкретну тему, згідно діючої навчальної програми та містить засоби для 
пояснення неохідної теми : малюнки, світлини, текст, анімація, аудіо- та 
відеофрагменти тощо. Для перевірки знань передбачені контрольні запитання та 
завдання. 
 

72.    Математика. 3 клас  : мультимедійний підручник. Метод. посіб./ під ред. В. М. 
Салтишевої. -Рівне: Контур плюс, 2009. -1 o=ел. опт. диск (CD-ROM). -(Нова школа) 

Аннотация: Увесь курс складається з 49 мультимедійних уроків. Кожен урок роз-
криває конкретну тему, згідно діючої навчальної програми та містить засоби для 
пояснення неохідної теми : малюнки, світлини, текст, анімація, аудіо- та 
відеофрагменти тощо. Для перевірки знань передбачені контрольні запитання та 
завдання. 
 

73.    Математика. 4 клас  : мультимедійний підручник ; метод. посіб./ під ред. В. М. 
Салтишевої. -Рівне: Контур плюс, 2009. -1 o=ел. опт. диск (CD-ROM). -(Нова школа) 
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Аннотация: Увесь курс складається з 48 мультимедійних уроків. Кожен урок 
розкриває конкретну тему, згідно діючої навчальної програми та містить засоби 
для пояснення неохідної теми : малюнки, світлини, текст, анімація, аудіо- та 
відеофрагменти тощо. Для перевірки знань передбачені контрольні запитання та 
завдання. 
 

74.    Музика. 1 клас  : мультимедійний підручник ; метод. посіб./ під ред. О. О. Гу-
минської. -Рівне: Контур плюс, 2010. -1 o=ел. опт. диск (CD-ROM). -(Нова школа) 

Аннотация: Увесь курс складається з 35 мультимедійних уроків. Кожен урок роз-
криває конкретну тему, згідно діючої навчальної програми та містить засоби для 
пояснення неохідної теми : малюнки, світлини, текст, анімація, аудіо- та 
відеофрагменти тощо. Для перевірки знань передбачені контрольні запитання та 
завдання. 
 

75.    Музика. 2 клас  : мультимедійний підручник ; метод. посіб./ під ред. О. О. Гумін-
ської. -Рівне: Контур плюс, 2010. -1 o=ел. опт. диск (CD-ROM). -(Нова школа) 

Аннотация: Увесь курс складається з 35 мультимедійних уроків. Кожен урок роз-
криває конкретну тему, згідно діючої навчальної програми та містить засоби для 
пояснення неохідної теми : малюнки, світлини, текст, анімація, аудіо- та 
відеофрагменти тощо. Для перевірки знань передбачені контрольні запитання та 
завдання. 
 

76.   Музика. 3 клас  : мультимедійний підручник ; метод. посіб./ під ред. О. О. Гумін-
ської. -Рівне: Контур плюс, 2010. -1 o=ел. опт. диск (CD-ROM). -(Нова школа) 

Аннотация: Увесь курс складається з 35 мультимедійних уроків. Кожен урок роз-
криває конкретну тему, згідно діючої навчальної програми та містить засоби для 
пояснення неохідної теми : малюнки, світлини, текст, анімація, аудіо- та 
відеофрагменти тощо. Для перевірки знань передбачені контрольні запитання та 
завдання. 
 

77.    Музика. 4 клас  : мультимедійний підручник ; метод. посіб./ під ред. О. О. Гумін-
ської. -Рівне: Контур плюс, 2010. -1 o=ел. опт. диск (CD-ROM). -(Нова школа) 

Аннотация: Увесь курс складається з 35 мультимедійних уроків. Кожен урок роз-
криває конкретну тему, згідно діючої навчальної програми та містить засоби для 
пояснення неохідної теми : малюнки, світлини, текст, анімація, аудіо- та 
відеофрагменти тощо. Для перевірки знань передбачені контрольні запитання та 
завдання. 

  

Навчання інтерактивне 
 
78.   Алгебра і початки аналізу : для учнів 7-11 класів та абітурієнтів, Ч. 1 . -К.: Су-
часні освітні технології, 2009. -1 o=ел. опт. диск (DVD-ROM). -(Study Buddy) 

Аннотация: На цьому диску містяться слідуючі розділи : 1 розділ Множини і чис-
ла, 2 розділ Вирази, 3 розділ Рівняння, 4 розділ Нерівності, 5 розділ Системи. 5 
годин анімованих занять та відеоуроків для використання на ПК та DVD плеєрі. 
 

79.    Алгебра і початки аналізу : для учнів 7-11 класів та абітурієнтів, Ч. 2 . -К.: Су-
часні освітні технології, 2009. -1 o=ел. опт. диск (DVD-ROM). -(Study Buddy) 

Аннотация: Цей диск містить слідуючі розділи : 6 розділ Тригонометрія, 7 розділ 
Послідовність, 8 розділ Функції і графіки, 9 розділ Початки аналізу. 10 розділ 
Комбінаторика, метод математичної індукції, елементи теорії ймовірностей та ста-
тистики. 5 годин анімованих занять та відеоуроків для використання на ПК та DVD 
плеєрі. 
 

80.    Геометрія  : для учнів 7-11 класів та абітурієнтів, Ч. 1 . -К.: Сучасні освітні тех-
нології, 2009. -1 o=ел. опт. диск (DVD-ROM). -(Study Buddy) 

Аннотация: Диск містить розділи : Вступ, розділ 1. Прості фігури, розділ 2. Три-
кутники, розділ 3. Чотирикутники, розділ 4. Многокутники, розділ 5. Коло, розділ 6. 
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Перетворення. 5 годин анімованих занять та відеоуроків для використання на 
ПК та DVD плеєрі. 
 

81.    Геометрія  : для учнів 7-11 класів та абітурієнтів, Ч. 2 . -К.: Сучасні освітні тех-
нології, 2009. -1 o=ел. опт. диск (DVD-ROM). -(Study Buddy) 

Аннотация: На диску містяться слідуючі розділи геометрії : Вступ, розділ 7. Сте-
реометрія,  розділ 8. Вектори, розділ 9. Координати, розділ 10. Многогранники, 
розділ 11. Тіла обертання. 5 годин анімованих занять та відеоуроків для викори-
стання на ПК та DVD плеєрі. 
 

82.    Загальна біологія  : для учнів 7-11 класів та абітурієнтів, Ч. 2 . -К.: Сучасні 
освітні технології, 2009. -1 o=ел. опт. диск (DVD-ROM). -(Study Buddy) 

Аннотация: Друга частина  " Загальної біології " містить розділи : Спадковість та 
мінливість організмів. Основні генетичні поняття ; Основи екології ; Людина та 
біосфера. 65 хвилин анімованих занять та відеоуроків для використання на ПК та 
DVD плеєрі.  
 

83.    Загальна біологія  : для учнів 7-11 класів та абітурієнтів, Ч. 1 . -К.: Сучасні 
освітні технології, 2009. -1 o=ел. опт. диск (DVD-ROM). -(Study Buddy) 

Аннотация: Загальна біологія частина перша містить слідуючі розділи : розділ 1. 
Молекулярний рівень організації життя, розділ 2. Клітинний рівень організації жит-
тя, розділ 3. Обмін речовин та перетворення енергії в організмі, розділ 4 Віруси, 
розділ 5. Поняття про тканину, органи та систему органів, розділ 6. Розмноження 
та індивідуальний розвиток, розділ 7. Спадковість та мінливість організмів. Ос-
новні генетичні поняття. 65 хвилин анімованих занять та відеоуроків для викори-
стання на ПК та DVD плеєрі.  
 

84.    Загальна біологія. Людина та її здоров'я : для учнів 7-11 класів та абітурієнтів, 
Ч. 4 . -К.: Сучасні освітні технології, 2009. -1 o=ел. опт. диск (DVD-ROM). -(Study 
Buddy) 

Аннотация: Четверта частина " Загальної біології. Людина та її здоров'я " містить 
розділи : Обмін речовин ; Виділення ; Шкіра ; Залози внутрішньої секреції ; Нерво-
ва система ; Аналізатори. Органи чуття ; Вища нервова діяльність ; Розмноження і 
розвиток. 90 хвилин анімованих занять та відеоуроків для використання ПК та 
DVD плеєрі. 
 

85.    Загальна біологія. Людина та її здоров'я : для учнів 7-11 класів та абітурієнтів, 
Ч. 3 . -К.: Сучасні освітні технології, 2009. -1 o=ел. опт. диск (DVD-ROM). -(Study 
Buddy) 

Аннотация: Третя частина " Загальна біологія. Людина та її здоров'я " містить 
слідуючі розділи : розділ 1. Загальний огляд будови та функції огранізму людини. 
Будова і функції тканини. розділ 2. Опорно - рухова система, розділ 3. Кров і кро-
вообіг, розділ 4. Дихання, розділ 5. Травлення. 90 хвилин анімованих занять та 
відеоуроків для використання на ПК та DVD плеєрі. 

  

Фольклор український    Аудіокнига 
 
86.    Народні думи  : аудіокнига / читає П. Панчук; звукореж. І. Гнуча. -К.: Наш фор-
мат, 2012. -1 o=ел. опт. диск (CD-ROM); 3 год. 39 хв.. -(Книга вголос) 

 
87.    Народні перекази та легенди : аудіокнига / читає П. Панчук; звукореж. І. Гнуча. 
-К.: Наш формат, 2012. -1 o=ел. опт. диск (CD-ROM); 8 год. 05 хв.. -(Книга вголос) 

Аннотация: Містяться народні перекази та легенди із слідуючих розділів : Відго-
мони первісних уявлень про всесвіт і людину. Легенди з демонологічно- апо-
крифічними елементами ; Рослинний і тваринний світ ; Топонімічні та гідронімічні 
легенди ; Побутові легенди й перекази ; Від сивої давнини до староруських часів. 
Стародавній Київ і Київська Русь ; Боротьба з хансько - татарськими та османсько 
- турецькими завойовниками ; Визвольна війна українського народу 1648 - 1654 
рр. ; Антикріпосницькі повстання та рухи. 



 13 
 


