
На відмінно 
 
1.    Історія України на 200 балів : тренінг - програма. -Т.: Сорока - Білобока, 2010. 
-1 o=ел. опт. диск (CD-ROM). -(Зовнішнє незалежне оцінювання) 

Экземпляры: всего:5 - 7(1), 11(1), 30(1), 47(1), 49а(1) 
Аннотация: 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 інтерактивною дошкою, самостійної роботи. 
 

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

Экземпляры: всего:2 - 49а(1), 16(1) 
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 статистики. 5 годин анімованих занять та відеоуроків для 
використання на ПК та DVD плеєрі. 
 

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

Экземпляры: всего:2 - 49а(1), 16(1) 
Аннотация: На цьому диску містяться слідуючі розділи : 1 розділ Множини і 
числа, 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. 
 

4.   Біологія на 200 балів : тренінг - програма/ О. Вербовий. -Т.: Сорока - Білобока, 
2010. -1 o=ел. опт. диск (CD-ROM). -(Зовнішнє незалежне оцінювання) 

Экземпляры: всего:5 - 4(1), 10(1), 11(1), 18(1), 49а(1) 
Аннотация: 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 інтерактивною дошкою, самостійної роботи. 
 

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

Экземпляры: всего:2 - 49а(1), 4(1) 
Аннотация: Диск містить розділи : Вступ, розділ 1. Прості фігури, розділ 2. 
Трикутники, розділ 3. Чотирикутники, розділ 4. Многокутники, розділ 5. Коло, 
розділ 6. Перетворення. 5 годин анімованих занять та відеоуроків для 
використання на ПК та DVD плеєрі. 
 

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

Экземпляры: всего:2 - 49а(1), 4(1) 
Аннотация: На диску містяться слідуючі розділи геометрії : Вступ, розділ 7. 
Стереометрія,  розділ 8. Вектори, розділ 9. Координати, розділ 10. 
Многогранники, розділ 11. Тіла обертання. 5 годин анімованих занять та 
відеоуроків для використання на ПК та DVD плеєрі. 
 

7.   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) 



Экземпляры: всего:2 - 49а(1), 10(1) 
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.  
 

8.    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) 

Экземпляры: всего:2 - 49а(1), 10(1) 
Аннотация: Загальна біологія частина перша містить слідуючі розділи : розділ 
1. Молекулярний рівень організації життя, розділ 2. Клітинний рівень організації 
життя, 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. Основні генетичні поняття. 65 хвилин анімованих занять та 
відеоуроків для використання на ПК та DVD плеєрі.  
 

9.    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) 

Экземпляры: всего:2 - 49а(1), 10(1) 
Аннотация: Четверта частина "Загальної біології. Людина та її здоров'я" 
містить розділи : Обмін речовин ; Виділення ; Шкіра ; Залози внутрішньої 
секреції ; Нервова система ; Аналізатори. Органи чуття ; Вища нервова 
діяльність ; Розмноження і розвиток. 90 хвилин анімованих занять та 
відеоуроків для використання ПК та DVD плеєрі. 
 

 
10.    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) 

Экземпляры: всего:2 - 49а(1), 10(1) 
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 кровообіг, розділ 4. Дихання, розділ 5. Травлення. 90 хвилин анімованих 
занять та відеоуроків для використання на ПК та DVD плеєрі. 
 

11.    Українська література. 5 - 10 класи : для школярів , Б.м., 2007. -1 o=ел. опт. 
диск (CD-ROM) 

Экземпляры: всего:1 - 16(1) 
Аннотация: 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. 
 

12.    Українська мова та література на 200 балів : тренінг - програма. -Т.: Сорока - 
Білобока, 2010. -1 o=ел. опт. диск (CD-ROM). -(Зовнішнє незалежне оцінювання) 

Экземпляры: всего:5 - 4(1), 8(1), 11(1), 23(1), 49а(1) 
Аннотация: Цей диск дозволить швидко та якісно перевірити свої знання з 
української мови та літератури 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 інтерактивною дошкою, 
самостійної роботи. 

 


