Бібліографічний покажчик електронних видань, до надійшли до
бібліотеки протягом 2014 року
1. Історія України. 9 клас [Электронный ресурс] : методичний
посібник. - ( 49 файлів : 1 запис). - Рівне : Контур плюс, 2009. - 1 ел. опт.
диск (CD-ROM). - (Нова школа).
Увесь курс складається з 49 мультимедійних уроків. Кожне заняття
розкриває конкретну тему згідно навчальної програми та містить засоби для
пояснення необхідної теми: малюнки, світлини, анімації, аудіо- та
відеофрагменти тощо. Для перевірки знань передбачено контрольні
запитання, завдання, тести.
2. Алгебра 10 клас [Электронный ресурс] : академічний рівень. - ( 130
файлів : 1 запис ). - Х. : Основа, 2012. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM). (Електронний конструктор уроку). - (Методичний комп'ютерний посібник).
Готові конспекти 65 уроків та 65 медіапрезентації до них. Вільне
редагування всіх конспектів та презентацій. Ексклюзивна програма для
створення власних уроків "Елктронний конструктор уроку 2.0". 127 ілюстрацій
до курсу.
3. Алгебра 7 клас [Электронный ресурс]. - ( 172 файлів : 1 запис ). - Х.
: Основа, 2011. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM). - (Електронний конструктор
уроку). - (Методичний комп'ютерний посібник).
Готові конспекти 86 уроків та 86 медіапрезентації до них. Вільне
редагування всіх конспектів та презентацій. Ексклюзивна програма для
створення власних уроків "Елктронний конструктор уроку ". 274 ілюстрацій до
курсу.
4. Алгебра 8 клас [Электронный ресурс]. - ( 132 файли : 1 запис ). - Х. :
Основа, 2012. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM). - (Електронний конструктор
уроку). - (Методичний комп'ютерний посібник).
Готові конспекти 66 уроків та 66 медіапрезентації до них. Вільне
редагування всіх конспектів та презентацій. Ексклюзивна програма для
створення власних уроків "Елктронний конструктор уроку 2.0 ". 260 ілюстрацій
до курсу.
5. Біологія. 10 клас [Электронный ресурс] : мультимедійний підручник.
- ( 58 файл : 1 запис ). - К. : Розумники, [2014?]. - 1 ел. опт. диск (DVDROM) : іл.
Увесь курс складається з 58 мультимедійного уроку. Кожен урок розкриває
конкретну тему відповідно до навчальної програми з біології та містить :
теоретичний матеріал, практичні роботи, багатий ілюстрований матеріал,
анімацію, відеофрагменти, звуковий супровід до уроку тощо. Кожна тема
завершується серією тестів, за результатами яких можна зробити висновки про
рівень засвоєння учнями навчального матеріалу.
6. Біологія. 11 клас [Электронный ресурс] : мультимедійний підручник.
- ( 58 файлів : 1 запис ). - К. : Розумники, [2014?]. - 1 ел. опт. диск (CDROM) : іл.
Увесь курс складається з 58 мультимедійних уроку. Кожен урок розкриває
конкретну тему відповідно до навчальної програми з біології та містить :
теоретичний матеріал, практичні роботи, багатий ілюстрований матеріал,

анімацію, відеофрагменти, звуковий супровід до уроку тощо. Кожна тема
завершується серією тестів, за результатами яких можна зробити висновки про
рівень засвоєння учнями навчального матеріалу.
7. Біологія. 7 клас [Электронный ресурс] : мультимедійний підручник. ( 61 файл : 1 запис ). - К. : Розумники, [2014?]. - 1 ел. опт. диск (DVDROM) : іл.
Увесь курс складається з 61 мультимедійного уроку. Кожен урок розкриває
конкретну тему відповідно до навчальної програми з біології та містить :
теоретичний матеріал, лабораторні та практичні роботи, конкретні запитання,
багатий ілюстрований матеріал, анімацію, відеофрагменти, звуковий супровід
до уроку тощо. Кожна тема завершується серією тестів, за результатами яких
можна зробити висновки про рівень засвоєння учнями навчального матеріалу.
8. Біологія. 8 клас [Электронный ресурс] : мультимедійний підручник. ( 60 файлів : 1 запис ). - К. : Розумники, [2014?]. - 1 ел. опт. диск (DVDROM) : іл.
Увесь курс складається з 60 мультимедійного уроку. Кожен урок розкриває
конкретну тему відповідно до навчальної програми з біології та містить :
теоретичний матеріал, лабораторні роботи, хрестоматію із зоології, багатий
ілюстрований матеріал, анімацію, відеофрагменти, звуковий супровід до уроку
тощо. Кожна тема завершується серією тестів, за результатами яких можна
зробити висновки про рівень засвоєння учнями навчального матеріалу.
9. Вивчаю словникові слова. 2 клас [Электронный ресурс] :
електронний тренажер до будь - якого підручника. - ( 10 файлів : 1
записей). - Х. : Основа, 2013. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM) : іл. - (Кроки до
успіху).
Словникові слова завжди викликають труднощі в учнів початкової школи.
Адже правил для написання словникових слів не існує. На диску подано цікаві
ігрові завдання "Склади слово за першими буквами назв предметів", "Склади
слово з букв", "Встав голосні букви", "Обери букву", "Розподіли слова по
групах", "Визнач наголос" "Знайди слова з помилками". Тренажер розроблено з
урахуванням вікових особливостей дітей 6-9 років.
10. Вивчаю таблицю множення [Электронный ресурс] : електронний
тренажер до будь - якого підручника. - ( 14 файлів : 1 записей). - Х. :
Основа, 2013. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM) : іл. - (Кроки до успіху).
Електронний тренажер допоможе учням зрозуміти принцип дії множення і
ділення, весело й корисно провести час, під час гри легко, із задоволенням
запам'ятати таблицю множення і ділення. Візуалізація завдань, оригінальна
система заохочень, можливість контролювати й перевірити засвоєний
матеріал робить заняття високорезультативними. Тренажер розроблено з
урахуванням вікових особливостей дітей 6-9 років.
11. Всесвітня історія 10 клас [Электронный ресурс] : стандарт та
академічний рівень. - ( 47 файлів : 1 запис ). - Х. : Основа, 2012. - 1 ел.
опт. диск (CD-ROM). - (Електронний конструктор уроку). - (Методичний
комп'ютерний посібник).
Готові конспекти 25 уроків та 22 медіапрезентації до них. Вільне
редагування всіх конспектів та презентацій. Ексклюзивна програма для
створення власних уроків "Елктронний конструктор уроку 2.0". 302 ілюстрацій
до курсу.

12. Всесвітня історія 11 клас [Электронный ресурс] : стандарт та
академічний рівень. - ( 60 файлів : 1 запис ). - Х. : Основа, 2012. - 1 ел.
опт. диск (CD-ROM). - (Електронний конструктор уроку). - (Методичний
комп'ютерний посібник).
Готові конспекти 32 уроків та 28 медіапрезентації до них. Вільне
редагування всіх конспектів та презентацій. Ексклюзивна програма для
створення власних уроків "Елктронний конструктор уроку 2.0". 424 ілюстрації
до курсу.
13. Географія 10 клас [Электронный ресурс] : стандарт і академічний
рівень. - ( 98 файлів : 1 запис ). - Х. : Основа, 2013. - 1 ел. опт. диск (CDROM). - (Електронний конструктор уроку). - (Методичний комп'ютерний
посібник).
Готові конспекти 49 уроків та 49 медіапрезентацій до них. Вільне
редагування всіх конспектів та презентацій. Ексклюзивна програма для
створення власних уроків "Електронний конструктор уроку - 2.0". 790
ілюстрацій до курсу.
14. Географія 8 клас [Электронный ресурс]. - ( 102 файли : 1 запис ). Х. : Основа, 2013. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM). - (Електронний
конструктор уроку). - (Методичний комп'ютерний посібник).
Готові конспекти 51 урок та 51 медіапрезентацій до них. Вільне редагування
всіх конспектів та презентацій. Ексклюзивна програма для створення власних
уроків"Електронний конструктор уроку - 2.0".
15. Географія материків і океанів. 7 клас [Электронный ресурс]. - ( 67
файлів : 1 запис). - Рівне : Контур плюс, 2007. - 1 ел. опт. диск (DVDROM) : іл. - (Педагогічний програмний засіб).
Увесь курс складається з 67 уроків. Кожен урок розкриває конкретну тему
згідно навчальної програми та містить засоби для пояснення необхідної теми:
малюнки, світлини, анімації, дикторський супровід, аудіо- та відеофрагменти
тощо. Для перевірки знань передбачено контрольні запитання, завдання, тестї
.Учнем може бути використаний: для самостійного вивчення матеріалу; для
підготовки до уроку, закріплення набутих знань.
16. Геометрія 8 клас [Электронный ресурс]. - ( 153 файли : 1 запис ). Х. : Основа, 2012. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM). - (Електронний
конструктор уроку). - (Методичний комп'ютерний посібник).
Готові конспекти до 77 уроків та 76 медіапрезентації до них. Вільне
редагування всіх конспектів та презентацій. Ексклюзивна програма для
створення власних уроків за допомогою програми "Електронний конструктор
укорку 2.0". 844 ілюстрації до курсу.
17. Геометрія 9 клас [Электронный ресурс]. - ( 140 файлів : 1 запис ). Х. : Основа, 2012. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM). - (Електронний
конструктор уроку). - (Методичний комп'ютерний посібник).
Готові конспекти до 70 уроків та 70 медіапрезентації до них. Вільне
редагування всіх конспектів та презентацій. Ексклюзивна програма для
створення власних уроків за допомогою програми "Електронний конструктор
укорку 2.0". 260 ілюстрацій до курсу.
18. Домашній зоопарк [Электронный ресурс] : пізнавальна гра. - ( 4
файли : 1 запис). - Т. : Сорока - Білобока, 2007. - 1 эл. опт. диск (CDROM).

Дитина під час гри навчиться доглядати та лагідно ставитись до тварин. А
велика кількість інформації про тварин, допоможеїй дитині не тільки в грі, але й
у реальному житті
19. Казкові пригоди кішки та собаки [Электронный ресурс] :
розвиваюча гра від 2-х років. - (4 файли : 1 запис). - Т. : Сорока Білобока, 2007. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
Подорожуючи казами про кішку та собаку ваша дитина зможе
розмальовувати малюнки, складати пазли, шукати відмінності, а також слухати
казки, відгадувати загадки, слухати та вивчати віршики про героїв казок.
Проста і зрозуміла в освоєнні програма допоможе розвинути у дитини
посидючість, зорову пам'ять, увагу, логічне мислення, збільшити словниковий
запас і кругозір.
20. Корисні канікули. 1 клас [Электронный ресурс] : електронний
тренажер. - ( 3 файла : 1 записей). - Х. : Основа, 2014. - 1 ел. опт. диск
(CD-ROM) : іл. - (Переходжу до 2 класу).
Професор Сіріус запрошує майбутніх другокласників здійснити подорож
веселою країною Канікулярією! На дівчаток і хлопчиків чекають три веселі,
корисні, захоплюючі,
пізнавальні подорожі (у червні, липні, серпні).
Подорожуючи, потрібно виконувати завдання щодня. За кожне завдання учні
отримують винагороду - коштовний камінь. За час канікул потрібно зібрати 450
каменів. Виконуючи завдання, майбутні другокласники в ході гри не тільки
закріплять знання, набуті в 1 класі, а й зможуть розвинути техніку читання,
навички усної лічби, поповнити лексичний запас і дізнатися багато нового й
цікавого про навколишній світ.
21. Корисні канікули. 2 клас [Электронный ресурс] : електронний
тренажер. - ( 3 файла : 1 записей). - Х. : Основа, 2014. - 1 ел. опт. диск
(CD-ROM) : іл. - (Переходжу до 3 класу).
Професор Сіріус запрошує майбутніх третьокласників здійснити подорож
веселою країною Канікулярією! На дівчаток і хлопчиків чекають три веселі,
корисні, захоплюючі, пізнавальні подорожі (у червні, липні, серпні).
Подорожуючи, потрібно виконувати завдання щодня. За кожне завдання учні
отримують винагороду - коштовний камінь. За час канікул потрібно зібрати 450
каменів. Виконуючи завдання, майбутні третьокласники в ході гри не тільки
закріплять знання, набуті в 2 класі, а й зможуть розвинути техніку читання,
навички усної лічби, поповнити лексичний запас і дізнатися багато нового й
цікавого про навколишній світ.
22. Максименко О. Пан Коцький розмовляє англійською [Электронный
ресурс] : навчальна гра / О. Максименко. - ( 4 файли : 1 запис). - Т. :
Сорока - Білобока, 2008. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM).
Захоплюючий сценарій та ігрова форма навчання проходить в обрамленні
української казка "Пан Коцький". Такий спосіб навчання вабить і викликає
захоплення як у дітей, так і в батьків. Дитина чи навіть дорослий зможе освоїти
початки англійської мови, слухаючи вимову головного героя, якого озвучила
корінна американка Кесерін Веббер. Ваша дитина сама зможе навчатися з
цим диском, а Ви радо спостерігатимете за її новим захопленням.
23. Математика. 2 клас [Электронный ресурс] : І семестр ; за підруч.
М. В. Богдановича, Г. П. Лишенка. - (130 файлів). - Х. : Основа, 2014. - 1
ел. опт. диск (CD-ROM) : іл. - (Електронний конструктор уроку). (Методичний комп'ютерний посібник).

65 конспекти усіх уроків до курсу "Математика. 2 клас І семестр" та 65
медіапрезентації до уроків. Комп'ютерна програма "Електронний конструктор
уроку 3.0" 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, 873 ілюстрації до курсу.
24. Математика. 2 клас [Электронный ресурс] : ІІ семестр ; за підруч.
М. В. Богдановича, Г. П. Лишенка. - (142 файлів). - Х. : Основа, 2014. - 1
ел. опт. диск (CD-ROM) : іл. - (Електронний конструктор уроку). (Методичний комп'ютерний посібник).
71 конспект усіх уроків до курсу "Математика. 2 клас ІІ семестр" та 71
медіапрезентація до уроків. Комп'ютерна програма "Електронний конструктор
уроку 3.0" 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, 968 ілюстрацій до курсу.
25. Математика. 6 клас [Электронный ресурс] : мультимедійний
підручник. - ( 58 файлів : 1 запис ). - Рівне : Контур плюс, 2009. - 1 ел.
опт. диск (DVD-ROM) : іл. - (Нова школа).
Увесь курс складається з 58 мультимедійних уроків. Кожен урок розкриває
конкретну тему згідно навчальної програми та містить засоби для її пояснення :
малюнки, світлини, анімації, дикторський супровід, аудіо- та відеофрагменти
тощо. Для перевірки знань передбачено контрольні запитання, завдання.
26. Пан Коцький. Англійська абетка [Электронный ресурс] :
пізнавальна гра. - ( 8 файлів : 1 запис). - Т. : Сорока - Білобока, 2010. - 1
ел. опт. диск (CD-ROM).
Відомий персонаж української народної кзки Пан Коцький заблукав у лісі,
тому треба допомогти йому потрапити до своєї хатини. На дітей чекає 8 рівнів,
на кожному з яких вони вивчають букви англійської абетки, познайомляться з
новими англійськими словами, навчаться правильно їх вимовляти. Яскраві
малюнки, цікаві сюжети, захоплюючі ігри не залишать дітей байдужими і
дозволить їм вивчити англійську абетку із задоволенням.
27. Петрик. Загадкові острови [Электронный ресурс] : навчальна гра
для дітей 8-11 років. - ( 4 файли : 1 запис). - Т. : Сорока - Білобока, 2007.
- 1 ел. опт. диск (CD-ROM).
Петрик подорожує морем разом з дідусем і потрапляє на загадкові острови.
На островах Прямокутників, Трикутників і Кружечків він знайомиться з цікавими
жителями, допомагає їм, застосовуючи знання з математики. Граючись з
Петриком, Ваша дитина познайомиться з одиницями вимірювання довжини,
ваги, часу, навчиться їх перетвоювати. А також навчиться розгадувати
математичні загадки, розв'язувати текстові задачі та опанує ази геометрії.
28. Петрик. Канікули в бабусі [Электронный ресурс] : навчальна гра
для дітей 7-9 років. - ( 4 файли : 1 запис). - Т. : Сорока - Білобока, 2007. 1 ел. опт. диск (CD-ROM).
Петрик приїжджає на канікули до бабусі, де його чекає багато цікавих
пригод. Допомагаючи Петрику виконати завдання бабусі, Ваша дитина легко і
невимушено навчиться додавати, віднімати, множити, дітити, засвоїти
табличку множення, а також розвине логічне мислення.

29. Петрик. Лісові пригоди [Электронный ресурс] : навчальна гра для
дітей 3-7 років. - ( 4 файли : 1 запис). - Т. : Сорока - Білобока, 2007. - 1
ел. опт. диск (CD-ROM).
Подорожуючи з Петриком, Ваша дитина в ігровій формі познайомиться з
математикою. Навчання проходить в процесі подорожі головного героя
Петрика, якому потрібно пройти через ліс, щоб знайти дорогу додому. При
цьому він потрабляє в різні ситуації, де потрібно застосувати математику.
Навчальна комп'ютерна гра навчить дітей розрізняти кольори і фігури,
співставляти розміри, висоту, виконувати прості логічні задачі і звичайно ж
рахувати.
30. Українська мова. Навчання грамоти 1 клас [Электронный ресурс]
: електронний тренажер до будь - якого підручника. - ( 15 файлів : 1
записей). - Х. : Основа, 2013. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM) : іл. - (Кроки до
успіху).
Електронний тренажер - це інтерактивний посібник для учнів перших класів
за курсом "Навчання грамоти" у школах з українською мовою навчання. Він
спрямований на засвоєння учнями в цікавій ігровій формі навчального
матеріалу. Посібник містить теоретичній матеріал, тренувальні вправи різного
рівня складності з кожної теми. Для перевірки засвоєння учнями теми в кінці
кожного розділу пропоновано гру-ходилку. Усі матеріали тренажеру
супроводжено дикторським текстом.
31. Фантастичні розмальовки [Электронный ресурс]. - (1 файл : 1
запис). - Т. : Сорока - Білобока, 2007. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
Це фантастично цікава комп'ютерна програма, яка дозволяє дитині
доповнити малюнки безліччю найрізноманітніших птахів, тваринок, рослин та
просто предметів, змінити їх форму, та розмістити в будь - якому місці свого
малюнка.

