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Мультимедійні посібники 
 
 

1.     Фізика. 7 клас [Электронный ресурс]. - (3 файли : 1 запис). - Рівне: Контур плюс, 
2007. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM): кольоровий. - (Педагогічний програмний засіб) 
Экземпляры: всего:8 - 4(1), 5(1), 10(1), 11шк(1), 16(1), 18(1), 23шк(1), 30шк(1) 

Мультимедійний посібник складається з 35 уроків, кожен з яких є завершеною частиною за-
гальної структури. Серед них: уроки вивчення нового матеріалу; уроки практичної роботи учнів: 
розв'язування задач і лабораторні роботи; уроки оцінювання знань учнів. Є інформація про ви-
датних вчених, додаткова інформація необхідна для закріплення знань задачі та завдання для 
оцінювання знань з кожної теми, а також виділені нові поняття, що вивчаються на уроці.  Може 
бути використаний на різних етапах уроку в залежності від його структури, цілей використання 
та наявного обладнання в кабінеті. Може використовуватися як вчителем для підготовки та 
проведення уроків так і учнем для виконання домашніх завдань і кращого засвоення ма-
теріалу.  

Держатели документа:  
Березнівська ЦСПШБ 
 
 

2.    Історія України. 9 клас [Электронный ресурс]. - (3 файли : 1 запис). - Рівне: Контур 
плюс, 2007. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM): кольоровий. - (Педагогічний програмний засіб) 
Экземпляры: всего:8 - 4(1), 10(1), 11шк(1), 16(1), 18(1), 23шк(1), 30шк(1), 33(1) 

Увесь курс складається з 49 уроків, що відповідає навчальній програмі.    Кожен урок роз-
криває конкретну тему згідно навчальної програми та містить засоби для пояснення необхідної 
теми: малюнки, світлини, текст, аудіо- та відеофрагменти тощо. Для перевірки знань передба-
чено контрольні запитання та завдання, тести для самоконтролю та контролю. Крім того 
містить довідникову інформацію:  словник термінів і понять, іменний покажчик. Може бути ви-
користаний учителем: для підготовки та проведення уроку; для проведення тестового контро-
лю знань;для проведення індивідуальних і факультативних занят, розширить інформаційний, 
наочний, методичний арсенал учителя історії України  Використаний учнем для самостійного 
вивчення матеріалу; для підготовки до уроку, закріплення набутих знань. 

Держатели документа:  
Березнівська ЦСПШБ 
 
 

3.    Віртуальна фізична лабораторія. Фізика. 7 клас [Электронный ресурс]. - (3 фай-
ли : 1 запис). - Рівне: Контур плюс, 2007. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM): кольоровий. - (Пе-
дагогічний програмний засіб) 
Экземпляры: всего:8 - 4(1), 5(1), 10(1), 11шк(1), 16(1), 18(1), 23шк(1), 30шк(1) 

Призначення мультимедійного посібника - надання допомоги вчителю в організації нав-
чального процесу при вивченні фізики у 7 класі та учням у вироблені навичок користування 
приладами при виконанні лабораторних робіт. Складається з 12 лабораторних робіт і 22 де-
монстрацій. Передбачає багато різних вхідних завдань при виконанні кожної роботи. Може бу-
ти використаний учителем: для підготовки та проведення уроку; для проведення індивідуаль-
них і факультативних занять; при підготовці учнів до олімпіад, конкурсів.   

Держатели документа:  
Березнівська ЦСПШБ 
 
 

4.    Географія материків і океанів. 7 клас [Электронный ресурс]. - (3 файли : 1 запис). 
- Рівне: Контур плюс, 2007. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM): кольоровий. - (Педагогічний про-
грамний засіб) 
Экземпляры: всего:8 - 4(1), 5(1), 10(1), 11шк(1), 16(1), 18(1), 23шк(1), 30шк(1) 

Увесь курс складається з 67 уроків, що відповідає навчальній програмі. Кожен урок розкри-
ває конкретну тему згідно навчальної програми та містить засоби для пояснення необхідної 
теми: малюнки, фотографії, схеми, різноманітні карти, текст, аудіо- та відеофрагменти тощо. 
Для перевірки знань передбачено контрольні запитання та завдання, тести для самоконтролю 
та контролю. Крім того містить довідникову інформацію:  глосарій, іменний покажчик, додаток 
"Загальногеографічні та тематичні карти материків і океанів". Розширить інформаційний, наоч-
ний, методичний арсенал учителя географії .Учнем може бути використаний: для самостійного 
вивчення матеріалу; для підготовки до уроку, закріплення набутих знань. 

Держатели документа:  
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Березнівська ЦСПШБ 
 
 

5.    Культура доби Відродження. 8 клас [Электронный ресурс]. - (3 файли : 1 запис). - 
Рівне: Контур плюс, 2007. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM): кольоровий. - (Педагогічний про-
грамний засіб) 
Экземпляры: всего:8 - 4(1), 10(1), 11шк(1), 16(1), 18(1), 23шк(1), 30шк(1), 33(1) 

Мультимедійний посібник містить 22 уроки з історії культури Відродження для 8 класу; гло-
сарій; іменний покажчик. Може бути використаний учителем  для підготовки та проведення 
уроку; для проведення тестового контролю знань;для проведення індивідуальних і факульта-
тивних занять та  учнем для самостійного вивчення матеріалу; для підготовки до уроку, за-
кріплення набутих знань. 

Держатели документа:  
Березнівська ЦСПШБ 
 
 

6.    Математика. 1 клас [Электронный ресурс]. - (3 файли : 1 запис). - Рівне: Контур 
плюс, 2007. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM): кольоровий. - (Педагогічний програмний засіб) 
Экземпляры: всего:7 - 10(1), 11шк(1), 16(1), 18(1), 23шк(1), 28(1), 30шк(1) 

Мультимедійний посібник до складу навчального матеріалу включено 29 уроки за Програ-
мою 1 класу. Кожен урок розкриває конкретну тему згідно навчальної програми та містить за-
соби для її пояснення: малюнки, світлини, дикторський супровід; зразкове розв'язання задач, 
завдання, запитання.Використаний учителем для підготовки до уроку; для пояснення нового 
матеріалу; для створення власних уроків; для формування та закріплення навичок розв'я-
зування вправ, передбачених програмою; для проведення індивідуальних і факультативних 
занять. Учнем використани для самостійного вивчення матеріалу; для підготовки до уроку, за-
кріплення набутих знань. 

Держатели документа:  
Березнівська ЦСПШБ 
 
 

7.    Математика. 2 клас [Электронный ресурс]. - (3 файли : 1 запис). - Рівне: Контур 
плюс, 2007. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM): кольоровий. - (Педагогічний програмний засіб) 
Экземпляры: всего:7 - 10(1), 11шк(1), 16(1), 18(1), 23шк(1), 28(1), 30шк(1) 

Мультимедійний посібник до складу навчального матеріалу включено 51 урок за Програ-
мою 2 класу. Може бути використаний учителем для підготовки до уроку; для пояснення ново-
го матеріалу; для створення власних уроків; для формування та закріплення навичок розв'я-
зування вправ, передбачених програмою; для проведення індивідуальних і факультативних 
занять. Використаний учнем для самостійного вивчення матеріалу, для підготовки до уроку, 
закріплення набутих знань. 

Держатели документа:  
Березнівська ЦСПШБ 
 
 

8.    Математика. 3 клас [Электронный ресурс]. - (3 файли : 1 запис). - Рівне: Контур 
плюс, 2007. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM): кольоровий. - (Педагогічний програмний засіб) 
Экземпляры: всего:7 - 10(1), 11шк(1), 16(1), 18(1), 23шк(1), 28(1), 30шк(1) 

Мультимедійний посібник до складу навчального матеріалу включено 48 уроків за Програ-
мою 3 класу. Може бути використаний учителем для підготовки до уроку; для пояснення ново-
го матеріалу; для створення власних уроків; для формування та закріплення навичок розв'я-
зування вправ, передбачених програмою; для проведення індивідуальних і факультативних 
занять.Кожен урок  розділений на кроки, що дає можливість використовувати окремі кроки на 
різних уроках під час вивчення, закріплення і повторення виучуваного матеріалу Учень може 
використати уроки для самостійного вивчення матеріалу; для підготовки до уроку, закріплення 
набутих знань. 

Держатели документа:  
Березнівська ЦСПШБ 
 
 

9.    Математика. 4 клас [Электронный ресурс]. - (3 файли : 1 запис). - Рівне: Контур 
плюс, 2007. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM): кольоровий. - (Педагогічний програмний засіб) 
Экземпляры: всего:7 - 10(1), 11шк(1), 16(1), 18(1), 23шк(1), 28(1), 30шк(1) 
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Мультимедійний посібник складається  з 48 уроків  для вивчення курсу математики згідно 

з чинною навчальною програмою для 4 класу. Може бути використаний учителем для прове-
дення уроків, а також учнем для самостійного опрацювання матеріалу та підготовки до за-
нять.Кожен урок  розкриває конкретну тему й містить засоби для її пояснення: текст, анімації, 
малюнки. Для перевірки знань передбачено контрольні запитання.  

Держатели документа:  
Березнівська ЦСПШБ 
 
 

10.    Математика. 5 клас [Электронный ресурс]. - (3 файли : 1 запис). - Рівне: Контур 
плюс, 2007. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM): кольоровий. - (Педагогічний програмний засіб) 
Экземпляры: всего:8 - 4(1), 5(1), 10(1), 11шк(1), 16(1), 18(1), 23шк(1), 30шк(1) 

Мультимедійний посібник  складається з 65 уроків. Кожен урок розкриває конкретну тему 
згідно навчальної програми та містить засоби для пояснення необхідної теми : малюнки, світ-
лини, анімації, дикторський супровід, аудіо - та відеофрагменти тощо. Для перевірки знань пе-
редбачені контрольні запитання, завдання, тести. 

Держатели документа:  
Березнівська ЦСПШБ 
 
 

11.    Математика. 6 клас [Электронный ресурс]. - (3 файли : 1 запис). - Рівне: Контур 
плюс, 2007. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM): кольоровий. - (Педагогічний програмний засіб) 
Экземпляры: всего:8 - 4(1), 5(1), 10(1), 11шк(1), 16(1), 18(1), 23шк(1), 30шк(1) 

Мультимедійний посібник призначений для вивчення курсу математики згідно з чинною 
навчальною програмою для 6 класу. Може бути використаний учителем для проведення уроків 
та тестування, а також учнем для самостійного опрацювання матеріалу та підготовки до за-
нять.Кожен урок розкриває конкретну тему й містить засоби для її пояснення: текст, анімації, 
малюнки, світлини, аудіо- та відеофрагменти. Для перевірки знань передбачено контрольні за-
питання та завдання, тести для самоконтролю та контролю.  

Держатели документа:  
Березнівська ЦСПШБ 
 
 

12.    Музичне мистецтво. 1 клас [Электронный ресурс]/ укл. О.Ростовський, 
Л.Хлєбникова, Р.Марченко. - (3 файли : 1 запис). - Рівне: Контур плюс, 2007. - 1 эл. опт. 
диск (CD-ROM): кольоровий. - (Педагогічний програмний засіб) 
Экземпляры: всего:7 - 10(1), 11шк(1), 16(1), 18(1), 23шк(1), 28(1), 30шк(1) 

Мультимедійний посібник складається з 35 уроків. Кожен урок розкриває конкретну тему 
згідно навчальної програми та містить засоби для пояснення необхідної теми: малюнки, світ-
лини, текст, анімації, аудіо- та відеофрагменти, зразкове виконання музичних творів, виконан-
ня пісень у режимі караоке тощо. Для перевірки знань передбачено контрольні запитання та 
завдання, тести для самоконтролю та контролю.  

Держатели документа:  
Березнівська ЦСПШБ 
 
 

13.    Музичне мистецтво. 2 клас [Электронный ресурс]/ укл. О.Ростовський, 
Л.Хлєбникова, Р.Марченко. - (3 файли : 1 запис). - Рівне: Контур плюс, 2007. - 1 эл. опт. 
диск (CD-ROM): кольоровий. - (Педагогічний програмний засіб) 
Экземпляры: всего:7 - 10(1), 11шк(1), 16(1), 18(1), 23шк(1), 28(1), 30шк(1) 

Мультимедійний посібник складається з 35 уроків, які відповідають навчальній програмі. 
Кожен урок розкриває конкретну тему згідно навчальної програми та містить засоби для пояс-
нення необхідної теми: малюнки, світлини, текст, анімації, аудіо- та відеофрагменти, зразкове 
виконання музичних творів, виконання пісень у режимі караоке тощо. Для перевірки знань пе-
редбачено контрольні запитання та завдання, тести для самоконтролю та контролю. ??Може 
бути використаний учителем: для підготовки та проведення уроку; для створення власних 
уроків і редагування існуючих; для проведення тестового контролю знань; для проведення 
індивідуальних і факультативних занять. Учнем  для самостійного вивчення матеріалу; для 
підготовки до уроку, закріплення набутих знань.  

Держатели документа:  
Березнівська ЦСПШБ 
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14.    Музичне мистецтво. 3 клас [Элек- тронный ресурс]/ укл. О.Ростовський, 
Л.Хлєбникова, Р.Марченко. - (3 файли : 1 запис). - Рівне: Контур плюс, 2007. - 1 эл. опт. 
диск (CD-ROM): кольоровий. - (Педагогічний програмний засіб) 
Экземпляры: всего:7 - 10(1), 11шк(1), 16(1), 18(1), 23шк(1), 28(1), 30шк(1) 

Мультимедійний посібник містить 35 уроків. Кожен урок розкриває конкретну тему згідно 
навчальної програми та містить засоби для пояснення необхідної теми: малюнки, світлини, 
текст, анімації, аудіо- та відеофрагменти, зразкове виконання музичних творів, виконання 
пісень у режимі караоке тощо. Для перевірки знань передбачено контрольні запитання та зав-
дання, тести для самоконтролю та контролю. Може використовуватись учителем  для підго-
товки та проведення уроку; для створення власних уроків і редагування існуючих;для прове-
дення тестового контролю знань; для проведення індивідуальних і факультативних за-
нять.Учнем для самостійного вивчення матеріалу; для підготовки до уроку, закріплення набу-
тих знань. 

Держатели документа:  
Березнівська ЦСПШБ 
 
 

15.    Музичне мистецтво. 4 клас [Электронный ресурс]/ укл. О.Ростовський, 
Л.Хлєбникова, Р.Марченко. - (3 файли : 1 запис). - Рівне: Контур плюс, 2007. - 1 эл. опт. 
диск (CD-ROM): кольоровий. - (Педагогічний програмний засіб) 
Экземпляры: всего:7 - 10(1), 11шк(1), 16(1), 18(1), 23шк(1), 28(1), 30шк(1) 

До мультимедійного посібника включено 35 уроків музичного мистецтва для 4 класу; тема-
тичне планування для роботи за програмою 4 класу; глосарій; іменний покажчик; схема "Ха-
рактеристики музики". Кожен урок розкриває конкретну тему згідно навчальної програми та 
містить засоби для пояснення необхідної теми: малюнки, світлини, текст, анімації, аудіо- та 
відеофрагменти, зразкове виконання музичних творів, виконання пісень у режимі караоке . Для 
перевірки знань передбачено контрольні запитання та завдання, тести для самоконтролю та 
контролю.  

Держатели документа:  
Березнівська ЦСПШБ 
 
 

16.    Музичне мистецтво. 5 клас [Электронный ресурс]/ укл. Б.М.Фільц [та ін.]. - (3 
файли : 1 запис). - Рівне: Контур плюс, 2007. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM): кольоровий. - 
(Педагогічний програмний засіб) 
Экземпляры: всего:8 - 4(1), 5(1), 10(1), 11шк(1), 16(1), 18(1), 23шк(1), 30шк(1) 

Мультимедійний посібник містить 35 уроків, які відповідають навчальній програмі. Кожен 
урок розкриває конкретну тему  та містить засоби для пояснення необхідної теми: малюнки, 
фотографії, текст, анімації, аудіо- та відеофрагменти, зразкове виконання музичних творів, ви-
конання пісень у режимі караоке . Для перевірки знань передбачено контрольні запитання та 
завдання, тести.Може бути використаний учителем для підготовки та проведення уроку;для 
проведення тестового контролю знань; для проведення індивідуальних і факультативних за-
нять.Учнем:для самостійного вивчення матеріалу; для підготовки до уроку, закріплення набу-
тих знань. 

Держатели документа:  
Березнівська ЦСПШБ 
 
 

17.    Музичне мистецтво. 6 клас [Электронный ресурс]/ укл. Б.М.Фільц [та ін.]. - (3 
файли : 1 запис). - Рівне: Контур плюс, 2007. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM): кольоровий. - 
(Педагогічний програмний засіб) 
Экземпляры: всего:8 - 4(1), 5(1), 10(1), 11шк(1), 16(1), 18(1), 23шк(1), 30шк(1) 

Увесь курс мультимедійного посібника складається з 35 уроків, що відповідає навчальній 
програмі. Кожен урок розкриває конкретну тему й містить засоби для її пояснення: текст, 
анімації, малюнки, світлини, аудіо- та відеофрагменти, зразкове виконання музичних творів, 
виконання пісень у режимі караоке . Для перевірки знань передбачено контрольні запитання та 
завдання, тести для самоконтролю та контролю. Крім того, програмний засіб містить довідни-
кову інформацію: , словник термінів і понять (глосарій), іменний покажчик, схему "Характери-
стики музики". Може бути використано як вчителями для підготовки до уроків так і учнями для 
кращого засвоення предмета. 

Держатели документа:  
Березнівська ЦСПШБ 
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18.    Музичне мистецтво. 7 клас [Электронный ресурс]/ укл. Б.М.Фільц [та ін.]. - (3 
файли : 1 запис). - Рівне: Контур плюс, 2007. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM): кольоровий. - 
(Педагогічний програмний засіб) 
Экземпляры: всего:8 - 4(1), 5(1), 10(1), 11шк(1), 16(1), 18(1), 23шк(1), 30шк(1) 

Мультимедійного посібника складається з 35 уроків, що відповідає навчальній програмі. 
Кожен урок розкриває конкретну тему й містить засоби для її пояснення: текст, анімації, ма-
люнки, світлини, аудіо- та відеофрагменти, зразкове виконання музичних творів, виконання 
пісень у режимі караоке . Для перевірки знань передбачено контрольні запитання та завдання, 
тести для самоконтролю та контролю. Може бути використано як вчителями для підготовки до 
уроків так і учнями для кращого засвоення предмета. 

Держатели документа:  
Березнівська ЦСПШБ 
 
 

19.    Новітня історія. 11 клас [Электронный ресурс]. - (3 файли : 1 запис). - Рівне: Кон-
тур плюс, 2007. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM): кольоровий. - (Педагогічний програмний 
засіб) 
Экземпляры: всего:8 - 4(1), 10(1), 11шк(1), 16(1), 18(1), 23шк(1), 30шк(1), 33(1) 

До складу мультимедійного посібника включено 35 уроків Новітня історія для 11 класу; гло-
сарій; іменний покажчи.  Кожен урок розкриває конкретну тему згідно навчальної програми та 
містить засоби для пояснення необхідної теми: малюнки, світлини, текст, аудіо- та відеофраг-
менти тощо. Для перевірки знань передбачено контрольні запитання та завдання, тести для 
самоконтролю та контролю. Може бути використаний учителем  для підготовки та проведення 
уроку; для проведення тестового контролю знань;??для проведення індивідуальних і факуль-
тативних занять.Учнем для самостійного вивчення матеріалу; для підготовки до уроку, за-
кріплення набутих знань. 

Держатели документа:  
Березнівська ЦСПШБ 
 
 

20.    Світ античної культури. 6 клас [Электронный ресурс]. - (3 файли : 1 запис). - 
Рівне: Контур плюс, 2007. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM): кольоровий. - (Педагогічний про-
грамний засіб) 
Экземпляры: всего:8 - 4(1), 5(1), 10(1), 11шк(1), 16(1), 18(1), 23шк(1), 30шк(1) 

Мультимедійний посібник складається з 31 уроку. Кожен урок розкриває конкретну тему 
згідно навчальної програми та містить засоби для пояснення необхідної теми: малюнки, світ-
лини, текст, аудіо - та відеофрагменти . Для перевірки знань передбачено контрольні запитан-
ня та завдання, тести для самоконтролю та контролю. Крім того, програмний засіб містить 
довідникову інформацію: словник термінів і понять, іменний покажчик.  Може бути використа-
ний учителем для підготовки та проведення уроку; для проведення тестового контролю знань; 
для проведення індивідуальних і факультативних занять.Учнем  для самостійного вивчення 
матеріалу; для підготовки до уроку, закріплення набутих знань. 

Держатели документа:  
Березнівська ЦСПШБ 
 
 

21.    Хімія. 9 клас [Электронный ресурс]. - (3 файли : 1 запис). - Рівне: Контур плюс, 
2007. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM): кольоровий. - (Педагогічний програмний засіб) 
Экземпляры: всего:8 - 4(1), 10(1), 11шк(1), 16(1), 18(1), 23шк(1), 30шк(1), 33(1) 

Мультимедійний посібник може бути використаний учителем для проведення уроків та те-
стування, а також учнем для самостійного опрацювання матеріалу та підготовки до занять. 
Увесь курс складається з 68 уроків, що відповідає навчальній програмі. Кожен урок розкриває 
конкретну тему й містить засоби для її пояснення: текст, анімації, малюнки, світлини, аудіо- та 
відеофрагменти,. Для перевірки знань передбачено контрольні запитання та завдання, тести 
для самоконтролю та контролю. Крім того містить довідникову інформацію:  словник термінів і 
понять (глосарій), іменний покажчик, таблицю Менделєєва, таблицю розчинності кислот, основ 
і солей у воді.  

Держатели документа:  
Березнівська ЦСПШБ 
 


