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БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ, ЩО НАДІЙШЛИ ДО
БІБЛІОТЕКИ ПРОТЯГОМ 2013 РОКУ
1. Інформатика. 10 клас [Электронный ресурс]: педагогічний програмний засіб для
загальноосвітніх навчальних закладів ; персональна версія. - (17 файлів : 79,5 МБ). Б.м.: Компанія Сміт, 2011. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM)
Педагогічний програмний засіб з курсу "Інформатика. 10 клас" містить теоретичний матеріал, відеофрагменти, комп'ютерну анімацію, статистичні та динамічні ілюстрації, схеми, моделі процесів, інтерактивні і тестові завдання.
2. Інформатика. 11 клас [Электронный ресурс]: педагогічний програмний засіб для
загальноосвітніх навчальних закладів ; персональна версія. - (15 файлів : 52,7 МБ). Б.м.: Компанія Сміт, 2011. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM): іл.
Педагогічний програмний засіб з курсу "Інформатика. 11 клас" містить теоретичний матеріал, відеофрагмент, комп'ютерну анімацію, статистичні та динамічні ілюстрації, схеми, моделі процесів, інтерактивні і тестові завдання.
3. Авраменко О. М.
Українська література. 9 клас [Электронный ресурс]: мультимедійні дидактичні матеріали/ О. М. Авраменко, Г. К. Дмитренко. - (26 файлів : 678 МБ). - Б.м.: Грамота, 2009.
- 1 ел. опт. диск (CD-ROM): іл.
Посібник містить репродукції картин відомих українських художників, портрети письменників, фотоматеріали, музичні фондові записи Національного радіо України, відеофрагменти,
таблиці, завдання в тестовій формі, літературні диктанти. Саме слуховий і зоровий ряд посібника сприятиме як найкращому засвоєнню навчального матеріалу на уроках української літератури, формуванню в учнів естетичного смаку.
4. Африка. Пригоди сміливої мавпочки [Электронный ресурс]: пізнавальна гра. - (4
файла : 261 МБ). - Т.: Сорока - Білобока, 2008. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM)
В далекій Африці під пекучим сонцем живе маленька мавпочка. Вона любить подорожувати
і вирішила побувати у джунглах, саванах, пустелях та цікавих куточках Африки. На мавпочку
чекають веселі пригоди і цікаві враження, а також багато корисної і пізнавальної інформації
про Африку.
5. Волобуєва А. І. Математика [Электронный ресурс]: тесты/ А. І. Волобуєва. - (8
файлів : 304 МБ). - Дніпропетровськ, [2013?]. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM). - (Готуйся
серйоЗНО)
Ви зможете перевірити свої знання підготовки до ЗНО з математики за допомогою тематичних тестів : 1) Числа і вирази, 2) Рівняння і нерівності, 3) Функції, 4) Елементи комбінаторики, початки теорії ймовірностей, 5) Планіметрія, 6) Стереометрія. Підготовчі тести : Формули.Контрольні тести. Тестування проходить у режимі реального часу. Кількість можливих
виправлень обмежена. Кількість завдань по рівнях збалансовано і відповідає вимогам тестів
ЗНО.
6. Жарких М. Чорнобильська катастрофа у кривому дзеркалі комуністичної преси
1986-1988 рр. [Электронный ресурс]/ М. Жарких. - (6 файлів : 142 МБ). - К., 2002. - 1 ел.
опт. диск (CD-ROM). - (Чорнобильська катастрофа у пресі)
Автор збирав вирізки з газет з публікаціями про Чорнобиль від перших публікацій до кінця
1987 року. Тепер вирішив звести їх докупи щоб дослідники комуністичної ідеологічної системи
мали матеріали до роботи. Автор підкреслює, що в цій книзі ви не знайдете ніякої правдивої
інформації про катастрофу, а саму тільки брехню, тому це власне матеріали не до історії катастрофи, а до історії брехні про цю катастрофу. На диску ви знайдете повнотекстову базу даних
"Мисленого древа" та ці самі матеріали у вигляді 5 PDF-файлів.
7. Захисти себе від ВІЛ [Электронный ресурс]: мультимедійний посібник. - (148
файлів : 799 МБ). - Б.м.: б.и., 2013. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM): іл.
На цьому диску міститься мультимедійний посібник "Захисти себе від ВІЛ", базовий курс
підготовки вчителя та електронні видання для вчителя і учнів. За допомогою мультимедійного
посібника Ви зможете перевірити рівень своєї захищеності, поповнити знання, навчитися пра-
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вильно поводитися у різних ситуаціях, от- римаєте відповіді на запитання, які найбільше
цікавлять твоїх однолітків, порозважатися з користю.

8. Кащеєв Л. Б. Основи візуального програмування. Інформатика [Электронный ресурс]: навч. посіб./ Л. Б. Кащеєв, С. В. Коваленко, С. М. Коваленко. - (15 файлів : 30,7
МБ). - Х.: Ранок, 2011. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM): іл.. - (Курс за вибором)
Навчальний посібник метою якого є навчання основ сучасного програмування. Орієнтований на старшокласників, які роблять перші кроки у візуальному програмуванні мовою Delphi.
9. Кнорр Н. В. Фізика [Электронный ресурс]: тесты/ Н. В. Кнорр. - (9 файлів : 361 МБ).
- Дніпропетровськ, [2013?]. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM). - (Готуйся серйоЗНО)
Ви зможете перевірити свої знання підготовки до ЗНО з фізики за допомогою тематичних
тестів : 1) Механіка, 2) Молекулярна фізика і термодинаміка, 3) Електродинаміка, 4) Коливання
і хвилі, 5) Квантова фізика. Підготовчі тести : 1) Розмірності фізичних величин, 2) Формули, 3)
Фізичні прилади і досліди. Контрольні тести. Тестування проходить у режимі реального часу.
Кількість можливих виправлень обмежена. Кількість завдань по рівнях збалансовано і
відповідає вимогам тестів ЗНО.
10. Культура доби Відродження. 8 клас [Электронный ресурс]. - (22 файли : 337
МБ). - Рівне: Контур плюс, 2009. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM): іл.
Мультимедійний підручник допомагає вивчити історію, мистецтво, зарубіжну літературу з
використанням новітніх засобів навчання. Увесь курс складається з 22 мультимедійних уроків.
Кожен урок розкриває конкретну тему згідно діючої навчальної програми та містить засоби для
її пояснення : малюнки, світлини, анімації, дикторський супровід, аудіо- та відеофрагменти
тощо. Для перевірки знань передбачені контрольні завдання, тести. Також довідку по роботі з
ППЗ, методичні рекомендації, іменний покажчик, голосарій ( словник термінів і понять).
11. Математика. 2 клас [Электронный ресурс]: І семестр; початкова школа. - (126
файлів : 658 МБ). - Х.: Основа, 2013. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM): іл.. - (Електронний
конструктор уроку). - (Методичний комп'ютерний посібник)
63 конспекти усіх уроків до курсу "Математика. 2 клас І семестр" та 63 медіапрезентації до
уроків. Комп'ютерна програма "Електронний конструктор уроку 2.0" створює зручне середовище для створення власних уроків та презентацій до них, можливість безпосередньо та швидко
редагувати будь-яку частину уроку, а також презентацію до нього, містить дидактичні та додаткові матеріали до кожного уроку, 1261 ілюстрація до курсу.
12. Мельник Т. М. Українська література [Электронный ресурс]: тесты/ Т. М. Мельник. - (6 файлів : 273 МБ). - Дніпропетровськ, [2013?]. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM): іл.. (Готуйся серйоЗНО)
Ви зможете перевірити свої знання підготовки до ЗНО з української літератури за допомогою тематичних тестів : 1) Усна народна творчість. Давня українська література, 2) Література
кінця ХУІІІ - початкі ХХ століття, 3) Література ХХ століття, 4) Творчість українських письменників-емігрантів. Сучасний літературний процес. Підготовчого тесту : Теорія літератури. Контрольний тест. Тестування проходить у режимі реального часу. Кількість можливих виправлень
обмежена. Кількість завдань по рівнях збалансовано і відповідає вимогам тестів ЗНО.
13. Омельчук С. А.
Українська мова [Электронный ресурс]: тесты/ С. А. Омельчук. - (6 файлів : 351 МБ). Дніпропетровськ, [2013?]. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM). - (Готуйся серйоЗНО)
Ви зможете перевірити свої знання підготовки до ЗНО з української мови за допомогою тематичних тестів : 1) Фонетика. Графіка. Орфоепія, Орфографія, 2) Лексикологія. Фразеологія,
3) Морфологія, 4) Синтаксис. Пунктуація, 5) Лінгвістика тексту. Стилістика. Розвиток мовлення.
Контрольні тести. Тестування проходить у режимі реального часу. Кількість можливих виправлень обмежена. Кількість завдань по рівнях збалансовано і відповідає вимогам тестів ЗНО.
14. Основи безпеки життєдіяльності. 10-11 клас [Электронный ресурс]: мультимедійний підручник для загальноосвітніх навч. закл. (з компакт - диском) . - (26 файлів :
583 МБ). - К., [2013?]. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM): іл.. - (Розумники)
Основне призначення мультимедійного підручника полягає у формуванні в учнів необхідних
складових індивідуальної захищеності людини : готовності адекватно діяти у випадку винекнення небезпеки, вмінь і навичок свідомого прийняття рішення ; усвідомлення своїх прав та
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обов'язків відносно здоров'я ; навичок надання першої медичної допомоги; бачення
цілісної картини небезпеки, що йде з оточуючого середовища. Увесь курс складається з 26
мультимедійних уроків. Кожен урок розкриває конкретну тему згідно з Навчальною програмою
та містить : теоретичний матеріал, контрольні запитання, багатий ілюстрований матеріал,
відеофрагменти, звуковий супровід до уроку тощо. Кожна тема завершується серією тестів, за
результатами яких можна зробити висновок про рівень засвоєння учнями навчального матеріалу.
15. Основи здоров'я: Підруч. для 2 кл. загальноосвітніх навч. закл. / І. Д. Бех [и др.]. К.: Алатон, 2012. - 135 с.: іл.
16. Помічник класного керівника. 5 клас [Электронный ресурс]. - (120 файлів : 279
МБ). - Х.: Основа, 2012. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM). - (Електронний конструктор). - (Методичний комп'ютерний посібник)
Методичний комп'ютерний посібник містить теми : "Бесіди з безпеки життєдіяльності" - 41
розробку та 18 медіапрезентацій, "Виховні години та свята" - 30 розробок та 7 медіапрезентацій, "Батьківські збори" - 16 розробок та 8 медіапрезентацій. Комп'ютерна програма "Електронний конструктор 2.0" створює зручне середовище для створення своїх розробок та презентацій
до них, можливість безпосередньо та швидко редагувати будь-яку частину розробки, а також
презентацію до неї. Інтегровані в програму готові розробки заходів та презентацій до них.
Електронна база класного керівника. Шаблон документів.
17. Помічник класного керівника. 6 клас [Электронный ресурс]. - (97 файлів : 263
МБ). - Х.: Основа, 2012. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM). - (Електронний конструктор). - (Методичний комп'ютерний посібник)
Методичний комп'ютерний посібник містить теми: "Бесіди з безпеки життєдіяльності" - 41
розробку та 11 медіапрезентацій, "Виховні години та свята" - 19 розробок та 12 медіапрезентацій, "Батьківські збори" - 9 розробок та 5 медіапрезентацій. Комп'ютерна програма "Електронний конструктор 2.0" створює зручне середовище для створення своїх розробок та презентацій до них, можливість безпосередньо та швидко редагувати будь-яку частину розробки,
а також презентацію до неї. Інтегровані в програму готові розробки заходів та презентацій до
них. Електронна база класного керівника. Шаблон документів.
18. Помічник класного керівника. 7 клас [Электронный ресурс]. - (101 файлів : 222
МБ). - Х.: Основа, 2012. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM). - (Електронний конструктор). - (Методичний комп'ютерний посібник)
Методичний комп'ютерний посібник містить теми : "Бесідиз безпеки життєдіяльності" - 41
розробку та 5 медіапрезентацій, "Виховні години та свята" - 26 розробок та 16 медіапрезентацій, "Батьківські збори" - 7 розробок та 6 медіапрезентацій. Комп'ютерна програма "Електронний конструктор 2.0" створює зручне середовище для створення своїх розробок та презентацій до них, можливість безпосередньо та швидко редагувати будь-яку частину розробки, а також презентацію до неї. Інтегровані в програму готові розробки заходів та презентацій до них.
Електронна база класного керівника. Шаблон документів.
19. Помічник класного керівника. 8 клас [Электронный ресурс]. - (100 файлів : 282
МБ). - Х.: Основа, 2012. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM). - (Електронний конструктор). - (Методичний комп'ютерний посібник)
Методичний комп'ютерний посібник містить теми: "Бесіди з безпеки життєдіяльності" - 41
розробку та 4 медіапрезентації, "Виховні години та свята" - 26 розробок та 16 медіапрезентацій, "Батьківські збори" - 7 розробок та 6 медіапрезентацій. Комп'ютерна програма "Електронний конструктор 2.0" створює зручне середовище для створення своїх розробок та презентацій
до них, можливість безпосередньо та швидко редагувати будь-яку частину розробки, а також
презентацію до неї. Інтегровані в програму готові розробки заходів та презентацій до них.
Електронна база класного керівника. Шаблон документів.
20. Правознавство. 9 клас [Электронный ресурс]. - (62 файлів : 354 МБ). - Х.: Основа, 2012. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM). - (Електронний конструктор уроку). - (Методичний
комп'ютерний посібник)
33 конспекти усіх уроків до курсу "Правознавство. 9 клас" та 29 медіапрезентацій до уроків.
Комп'ютерна програма "Електронний конструктор уроку 2.0" створює зручне середовище для
створення власних уроків та презентацій до них, можливість безпосередньо та швидко редагувати будь-яку частину уроку, а також презентацію до нього, містить 355 ілюстрацій до курсу.
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21. Профілактика ВІЛ-інфекції та інших релевантних проблем в основній школі
[Электронный ресурс]: зб. електронних ресурсів для вчителя. - (131 файл : 2,85 ГБ). Б.м.: б.и., 2013. - 1 ел. опт. диск (DVD-ROM): іл.. - (Всеукраїнська мережа ЛЖВ)
На диску міститься : 1) адвокаційні матеріали; 2) інтеграція ВІЛ-позитивних дітей, 3) нормативні документи, 4) підготовка вчителів, 5) навчально-методичні комплекти.
22. Сат-Ок Земля Солоних Скель [Электронный ресурс]: аудіокнига / Сат-Ок; голос
О. Ярмолінський; звукореж. О. Франчук. - (86 файлів : 564 МБ). - Б.м.: б.и., 2013. - 1 ел.
опт. диск (CD-ROM). - (Бібліотечка УТОСУ від "Гуртом")
Цей диск є втіленням мрії простих українців, які вирішили, що сучасні українські діти і дорослі мають право слухати книжки рідною мовою. "Земля Солоних Скель" - розповідь про
індіанське племя шеванезів, про їхнє тяжке життя та боротьбу за свою свободу.
23. Світова література, 10 клас [Электронный ресурс]: метод. посіб. для загальноосвітніх навч. закл. (з компакт - диском) . - (70 файлів : 1,22ГБ). - К., 2011. - 1 ел. опт.
диск (CD-ROM): іл.. - (Розумники)
Мультимедійна бібліотека містить розробки уроків, хрестоматію, літературний словничок,
крилаті вислови та афоризми, ілюстрації, портрети письменників, аудіо- та відеофрагменти
творів, інтерактивні ресурси тощо. Для тематичного оцінювання пропонуються тести, які можна
доповнити, використовуючи конструктор тестових завдань.
24. Світова література, 8 клас [Электронный ресурс]: мультимедійний підручник. (60 файлів : 1,44ГБ). - К., [2013?]. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM): іл.. - (Розумники)
Увесть курс складається з 60 мультимедійних уроків. Кожен урок розкриває конкретну тему
відповідно до навчальної програми з світової літератури та містить : текстові матеріали, хрестоматію, літературний словничок, крилаті вислови та афоризми, ілюстрації, портрети письменників, аудіо- та відеофрагменти творів, інтерактивні інструменти тощо. Кожна тема завершується серією тестів, за результатами яких можна зробити висновок про рівень засвоєння учнями навчального матеріалу.
25. Уварова І. О. Біологія. 11 клас [Электронный ресурс]: Рівень стандарту. Академічний рівень/ І. О. Уварова. - (65 файлів : 171 МБ). - Х.: Ранок, 2011. - 1 ел. опт. диск
(CD-ROM). - (Конструктор уроку)
Електронний диск містить ділові папери, матеріали до уроків, роздавальні матеріали для
учнів, календарно-тематичний план, плани-конспекти уроків, відповіді до завдань для контролю знань. Кожний із цих компонентів можна відредагувати в редакторі Word та роздрукувати.
Призначений для вчителів біології.
26. Українська література, 6 клас [Электронный ресурс]: метод. посіб. для загальноосвітніх навч. закл. (з компакт - диском) . - (33 файли : 574 МБ). - К., [2013?]. - 1 ел. опт.
диск (CD-ROM): іл.. - (Розумники)
Курс містить 33 уроки, що мають вичерпні пояснення щодо тем і супроводжуються кадровим, аудіо- та відеосупроводами, що збільшує візуальну обізнаність із екранізованими творами
відомих письменників, народної творчості, художніми зображеннями думок великих поетів та
правильність прочитання ліричних творів. Містить загальні відомості, цікаві факти з біографії,
посилання та рекомендації щодо творів та віршів, тестові завдання для проведення самоперевірки засвоєних знань. Рекомендовано для підготовки уроків з використанням інтерактивних
засобів вчителем та самостійної підготовки учня.
27. Українська література, 7 клас [Электронный ресурс]: мультимедійний підручник.
- (18 файлів : 561 МБ). - К., [2013?]. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM): іл.. - (Розумники)
Увесть курс складається з 18 мультимедійних уроків. Кожен урок розкриває конкретну тему
згідно з навчальною програмою та містить : теоретичний матеріал, хрестоматію, літературний
словничок, крилаті вислови та афоризми, ілюстрації, портрети письменників, аудіо- та
відеофрагменти творів, інтерактивні інструменти тощо. Кожна тема завершується серією
тестів, за результатами яких можна зробити висновок про рівень засвоєння учнями навчального матеріалу.
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28. Українська мова. 2 клас [Электронный ресурс]: І семестр; початкова школа.
- (128 файлів : 486 МБ). - Х.: Основа, 2013. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM). - (Електронний
конструктор уроку). - (Методичний комп'ютерний посібник)
64 конспекти усіх уроків до курсу "Українська мова. 2 клас І семестр" та 64 медіапрезентації
до уроків. Комп'ютерна програма "Електронний конструктор уроку 2.0" створює зручне середовище для створення власних уроків та презентацій до них, можливість безпосередньо та
швидко редагувати будь-яку частину уроку, а також презентацію до нього, містить 1193
ілюстрацій до курсу.
29. Українська мова. 9 клас [Электронный ресурс]. - (132 файлів : 294 МБ). - Х.: Основа, 2012. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM). - (Електронний конструктор уроку). - (Методичний комп'ютерний посібник)
69 конспектів усіх уроків до курсу "Українська мова. 9 клас" та 63 медіапрезентації до
уроків. Комп'ютерна програма "Електронний конструктор уроку 2.0 " створює зручне середовище для створення власних уроків та презентацій до них, можливість безпосередньо та
швидко редагувати будь-яку частину уроку, а також презентацію до нього, містить 82 ілюстрації
до курсу.
30. Фізика. 7 клас [Электронный ресурс]. - (60 файлів : 249 МБ). - Х.: Основа, 2011. 1 ел. опт. диск (CD-ROM). - (Електронний конструктор уроку). - (Методичний комп'ютерний посібник)
30 конспектів усіх уроків до курсу "Фізика. 7 клас" та 30 медіапрезентацій до уроків. Комп'ютерна програма "Електронний конструктор уроку" створює зручне середовище для створення
власних уроків та презентацій до них, можливість безпосередньо та швидко редагувати будьяку частину уроку, а також презентацію до нього, містить 293 ілюстрацій до курсу.
31. Фізика. 8 клас [Электронный ресурс]. - (121 файлів : 412 МБ). - Х.: Основа, 2011. 1 ел. опт. диск (CD-ROM). - (Електронний конструктор уроку). - (Методичний комп'ютерний посібник)
70 конспектів усіх уроків до курсу "Фізика. 8 клас" та 51 медіапрезентація до уроків. Комп'ютерна програма "Електронний конструктор уроку 1.0" створює зручне середовище для створення власних уроків та презентацій до них, можливість безпосередньо та швидко редагувати
будь-яку частину уроку, а також презентацію до нього, містить 884 ілюстрацій до курсу.
32. Фізика. 9 клас [Электронный ресурс]. - (136 файлів : 364 МБ). - Х.: Основа, 2012. 1 ел. опт. диск (CD-ROM). - (Електронний конструктор уроку). - (Методичний комп'ютерний посібник)
69 конспектів усіх уроків до курсу "Фізика. 9 клас" та 67 медіапрезентацій до уроків. Комп'ютерна програма "Електронний конструктор уроку 2.0" створює зручне середовище для створення власних уроків та презентацій до них, можливість безпосередньо та швидко редагувати
будь-яку частину уроку, а також презентацію до нього, містить 341 ілюстрацій до курсу.
33. Хімія. 10 клас [Электронный ресурс]: стандарт і академічний рівень. - (66 файлів :
215 МБ). - Х.: Основа, 2012. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM). - (Електронний конструктор
уроку). - (Методичний комп'ютерний посібник)
34 конспекти усіх уроків до курсу "Хімія. 10 клас" та 32 медіапрезентації до уроків. Комп'ютерна програма "Електронний конструктор уроку 2.0" створює зручне середовище для створення власних уроків та презентацій до них, можливість безпосередньо та швидко редагувати
будь-яку частину уроку, а також презентацію до нього, містить 219 ілюстрацій до курсу.
34. Хімія. 11 клас [Электронный ресурс]: академічний рівень. - (130 файлів : 300 МБ).
- Х.: Основа, 2012. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM). - (Електронний конструктор уроку). - (Методичний комп'ютерний посібник)
68 конспектів усіх уроків до курсу "Хімія. 11 клас" та 62 медіапрезентації до уроків. Комп'ютерна програма "Електронний конструктор уроку 2.0" створює зручне середовище для створення власних уроків та презентацій до них, можливість безпосередньо та швидко редагувати
будь-яку частину уроку, а також презентацію до нього, містить 424 ілюстрацій до курсу.
35. Хімія. 7 клас [Электронный ресурс]. - (67 файлів : 257 МБ). - Х.: Основа, 2011. - 1
ел. опт. диск (CD-ROM). - (Електронний конструктор уроку). - (Методичний комп'ютерний посібник)
33 конспекти усіх уроків до курсу "Хімія. 7 клас" та 33 медіапрезентації до уроків. Комп'ютерна програма "Електронний конструктор уроку " створює зручне середовище для створення
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власних уроків та презентацій до них, мож- ливість безпосередньо та швидко редагувати
будь-яку частину уроку, а також презентацію до нього, містить 248 ілюстрацій до курсу.
36. Хімія. 9 клас [Электронный ресурс]. - (127 файлів : 430 МБ). - Х.: Основа, 2012. - 1
ел. опт. диск (CD-ROM). - (Електронний конструктор уроку). - (Методичний комп'ютерний посібник)
66 конспектів усіх уроків до курсу "Хімія. 9 клас" та 61 медіапрезентація до уроків. Комп'ютерна програма "Електронний конструктор уроку 2.0" створює зручне середовище для створення власних уроків та презентацій до них, можливість безпосередньо та швидко редагувати
будь-яку частину уроку, а також презентацію до нього, містить 385 ілюстрацій до курсу.
37. Хаббард Л. Р. "Саентология : Настольная книга" [Электронный ресурс]: инструмены для жизни ; Фильм по книге/ Л. Р. Хаббард. - (19 файлов : 6,87 ГБ). - Б.м.: б.и.,
2011. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM). - (Филь по книге)
Фильм "Инструменты для жизни" знакомит с основными принципами из справочника "Саентология : настольная книга", которые можно применять, чтобы улучшить свою жизнь и жизнь
своих близких.
38. Хаббард Л. Р. Саентология : Основы жизни [Электронный ресурс]: фильм по книге по теоретическим и практическим основам саентологии для начинающих/ Л. Р. Хаббард. - (9 файлов : 4,16 ГБ). - Б.м.: б.и., 2012. - 2 эл. опт. диск (DVD-ROM). - (Филь по
книге)
Уникальный фильм - "Саентология : основы жизни" - отправит вас в удивительное путешествие, во время которого вы овладеете инструментами жизни и сделаете самое важное открытие - обнаружите знание о самом себе. Жизнь это игра, и говоря проще, здесь описаны
правила. Вы можете быть счастливее, способнее и можете играть в более подходящую игру,
обращая себе на пользу всё, что подбрасывает жизнь. Саентология : почувствуйте жизненную
силу в себе - себя.
39. Читання. 4 клас [Электронный ресурс]: І семестр ; початкова школа. - (76 файлів
: 610 МБ). - Х.: Основа, 2012. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM). - (Електронний конструктор
уроку). - (Методичний комп'ютерний посібник)
38 конспектів усіх уроків до курсу "Читанка. 4 клас І семестр" та 38 медіапрезентацій до
уроків. Комп'ютерна програма "Електронний конструктор уроку 1.0" створює зручне середовище для створення власних уроків та презентацій до них, можливість безпосередньо та швидко
редагувати будь-яку частину уроку, а також презентацію до нього, містить 795 ілюстрацій до
курсу.
40. Читання. 4 клас [Электронный ресурс]: ІІ семестр ; початкова школа. - (118
файлів : 524 МБ). - Х.: Основа, 2012. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM). - (Електронний конструктор уроку). - (Методичний комп'ютерний посібник)
59 конспектів усіх уроків до курсу "Читанка. 4 клас ІІ семестр" та 59 медіапрезентацій до
уроків. Комп'ютерна програма "Електронний конструктор уроку 2.0" створює зручне середовище для створення власних уроків та презентацій до них, можливість безпосередньо та швидко
редагувати будь-яку частину уроку, а також презентацію до нього, містить 1164 ілюстрацій до
курсу.

