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Электронные ресурсы в помощь учителю 

 

 Информатика 

1. Информатика, 3 класс. [электронный ресурс]. –  Москва, 2012.–  (1С 
Образовательная коллекция).– 1 электрон. oпт. диск (DVD-ROM)   

2. Информатика, 4 класс. [электронный ресурс].– Москва, 2012.–             (1С 
Образовательная коллекция).– 1 электрон. oпт. диск (DVD-ROM)   

 География 

1. Географія матереків і океанів, 7клас. [електронний ресурс].– Рівне: 

Нова школа, 2009.– (Мультимедійний підручник для пресонального 

комп’ютера.).– 1 електрон. oпт. диск (DVD-ROM)     
 

2. Фізична географія України, 8 клас [електронний ресурс].– Рівне: Нова 

школа, 2009.– (Мультимедійний підручник для пресонального 

комп’ютера.).– 1 електрон. oпт. диск (DVD-ROM)     
3. Національнийа атлас України. [электронный ресурс]. –  ДНВП 

«Картографія», 2012.– 1 електрон. oпт. диск (DVD)     
4. Географія, 7 клас: електронний конструктор уроку [електронний 

ресурс].– Харьків: Видавнича група ОСНОВА,, 2011.– (Методичний 

комп’ютерний посібник.).– 1 електрон. oпт. диск (DVD)     
 Физика 

1. Видеозадачник по физике: Части 1 и 2. [электронный ресурс]. –  
Москва, 2012.–  (Обучающие программы нового поколения.).–           1 
электрон. oпт. диск (СD-ROM)   

2. Уроки физики Кирилла и Мефодия, 9 класс. [электронный ресурс]. –  
Москва, 2012.– (Виртуальная школа Кирилла и Мефодия) 1 электрон. 
oпт. диск (СD-ROM)   

3. Физика. Электрические явления. [электронный ресурс]. –  Москва, 
2012.–  1 электрон. oпт. диск (DVD)   

3. Фізика, 8 клас [електронний ресурс].– Рівне: Нова школа, 2009.– 

(Мультимедійний підручник для пресонального комп’ютера.).– 1 
електрон. oпт. диск (DVD-ROM)     

4.  Лабораторные работы по физике, 7 класс [электронный ресурс]. –  
Москва, 2006.–  (Виртуальная физическая лаборатория).– 1 электрон. 
oпт. диск (СD-ROM)   

5. Лабораторные работы по физике, 8 класс [электронный ресурс]. –  
Москва, 2006.–  (Виртуальная физическая лаборатория).– 1 электрон. 
oпт. диск (СD-ROM)   

  



6.  Лабораторные работы по физике, 9 класс [электронный ресурс]. –  
Москва, 2006.–  (Виртуальная физическая лаборатория).– 1 электрон. 
oпт. диск (СD-ROM)   

7. Лабораторные работы по физике, 10 класс [электронный ресурс]. –  
Москва, 2006.–  (Электронное учебное пособие).– 1 электрон. oпт. диск 
(СD-ROM)   

8. Лабораторные работы по физике, 11 класс [электронный ресурс]. –  
Москва: Дрофа, 2006.–  (Виртуальная физическая лаборатория).– 1 
электрон. oпт. диск (СD-ROM)   

9. Лабораторные работы по физике, 7 класс [электронный ресурс]. –  
Москва, 200.–  (Виртуальная физическая лаборатория).– 1 электрон. 
oпт. диск (СD-ROM)   

10. Фізика, 7 клас, електронний конструктор уроку [електронний ресурс].– 

Харьків: Видавнича група ОСНОВА,, 2011.– (Методичний комп’ютерний 

посібник.).– 1 електрон. oпт. диск (DVD)     
11. Физика: аудио-видео пособие [электронный ресурс], 2009.–  (Study 

Buddy).– 2 электрон. oпт. диск (DVD)   
 Биология 

1. Біологія, 7 клас, електронний конструктор уроку [електронний 
ресурс].– Харьків: Видавнича група ОСНОВА,, 2011.– (Методичний 

комп’ютерний посібник.).– 1 електрон. oпт. диск (DVD)     
 Математика 

1. Математика,5 клас [електронний ресурс].– Рівне, 2009.– (Нова школа, 

мультимедійний підручник для  DVD-програвача).– 1 електрон. oпт. 
диск (DVD)     

 Художественная культура 

1. Культура доби Відродження, 8 [електронний ресурс].– Рівне, 2009.– 

(Нова школа, клас мультимедійний підручник для пресонального 

комп’ютера).– 1 електрон. oпт. диск (DVD-ROM) 
2. Світ античної культури, 6 клас [електронний ресурс].– Рівне, 2009.– 

(Нова школа, клас мультимедійний підручник для пресонального 

комп’ютера).– 1 електрон. oпт. диск (DVD-ROM) 
 История 

1. Всесвітня історія, 7 клас: конструктор уроку [електронний ресурс].– 

Харьків, 2011.– (Методичний комп’ютерний посібник).– 1 електрон. 
oпт. диск (DVD- ROM)  

2. Новітня історія, 11клас [електронний ресурс].– Рівне, 2009.– (Нова 

школа, клас мультимедійний підручник для пресонального 

комп’ютера).– 1 електрон. oпт. диск (DVD-ROM)  
3. Рябцев Ю.С. Иллюстрированная история России XVIII века: 

электронное учебное пособие для учителя [электронный ресурс]. –  
Москва, 2010.–  1 електрон. oпт. диск (DVD-ROM) 



4. Історія України, 8 клас [електронний ресурс (Атлас ИПТ).– 1 електрон. 
oпт. диск (DVD) 

5. Історія України, 9 клас [електронний ресурс (Атлас ИПТ).– 1 електрон. 
oпт. диск (DVD) 

6. Історія України, 7 клас, електронний конструктор уроку [електронний 
ресурс].– Харьків: Видавнича група ОСНОВА,, 2011.– (Методичний 

комп’ютерний посібник.).– 1 електрон. oпт. диск (DVD)     
 Химия 

1. Химия, 10 класс. Видеодемонстрации [электронный ресурс]. –  Москва, 
2010.–  1 електрон. Oпт. Диск (DVD-ROM) 

2. Хімія, 7 клас, електронний конструктор уроку [електронний ресурс].– 

Харьків: Видавнича група ОСНОВА,, 2011.– (Методичний комп’ютерний 

посібник.).– 1 електрон. oпт. диск (DVD)     
 Русская и зарубежная литература 

1. Русская и зарубежная литература, 5 класс: хрестоматия [электронный 
ресурс]. –  Киев, 2010.– (Светлана Мельник. Учебный компкт-диск)  1 
електрон. oпт. диск (МР-3) 

2.  Світова література, 7 клас:  електронний конструктор уроку 

[электронний ресурс].– Харьків, 2011.– (Методичний комп’ютерний 

посібник).– 1 електрон. oпт. диск (DVD- ROM) 
 Українська література 

1.  Балабан Г. Українська література, 7 клас: посібник –хрестоматія 

[электронний ресурс].– Тернопіль, 2007.– (Повний шкільний курс).– 1 
електрон. oпт. диск (МР-3) 

2.  Грицина Г. Українська література, 6 клас: посібник –хрестоматія 

[электронний ресурс].– Тернопіль, 2007.– (Повний шкільний курс).– 1 
електрон. oпт. диск (МР-3) 

3. Українська література, 10 клас: посібник –хрестоматія [электронний 
ресурс].– Тернопіль, 2007.– (Повний шкільний курс).– 1 електрон. oпт. 
диск (МР-3) 

4. Українська література, 5 клас: посібник –хрестоматія [электронний 
ресурс].– Тернопіль, 2007.– (Повний шкільний курс).– 1 електрон. oпт. 
диск (МР-3) 

 


