
STEAM-лабораторія для дітей Оболонського району 

Бюджет проекту 

П. 
№ 

Найменування товарів (робіт, послуг) Кількість, 
од. 

Ціна, грн Вартість, 
грн 

STEAM-лабораторія для дітей Оболонського району:  

1.  Цифровий фрезерувальний верстат (вбудоване програмне 
забезпечення керування; робоча зона фрезерування не 
менше 290х410х75 мм; автоматизована безпека; 
спеціальний захисний стіл-кожух). 

1 1415000 1415000 

2.  Спеціальний набір інструментів для експлуатації 
цифрового фрезерувального верстату та фінального 
оброблення виробів. 

1 

3.  Комплект витратних матеріалів для виготовлення дітьми 
виробів на цифровому фрезерувальному верстаті 
протягом першого навчального року. 

1 

4.  Багатофункціональний 3D-пристрій з вбудованими в 
одному корпусі функціями 3D-принтеру, 3D-сканеру, 
лазерного граверу.  
Основні технічні параметри 3D-принтера: моделювання методом 
наплавлення, PLA, область побудови зразка 3D-друку - не менше 200 х 
200 х 200 мм, підтримка форматів файлів для 3D-друку, тип корпусу 
пристрою – повністю закритий корпус, інтерфейси підключення до ПК 
– USB 2.0, WiFi 802.11 b/g/n. 
Основні технічні параметри 3D-сканера: максимальні розміри об’єкту 
сканування – 15 х 15 см, точність сканування – не більше 0,25 мм, 
роздільна здатність сканера – не менше 2140 крапок/см2. 
Основні технічні параметри модулю лазерного гравірування: область 
гравірування – не менш 20 см x 20 см, вихідна потужність лазера – не 

менш 350 мВт ± 10％, довжина хвилі лазера – 450 нм +5 нм/-10 нм 

InGaN, тип файлів для передачі на гравер – JPG/PNG/GIF/BM.  

1 

5.  Комплект витратних матеріалів (екологічно чистий 
пластик) для 3D-друку дітьми виробів протягом першого 
навчального року. 

1 

6.  Голографічний екран зі стійкою, кріпленням, проектором 
та персональним комп’ютером. 

1 

7.  Обладнання для навчальної фото-відеостудії: фото та 
відеокамера зі штативом, фон для фото або відеозйомок 
(хромакей), набір постійного діодного світла, студійний 
журавель зі стійкою, джерело моделюючого світла (LED 
освітлювач), рефлектор глибокий.  

1 

8.  Інтерактивна панель (Prestigio MultiBoard; діагональ 65'' 
(1.65 м); 4K UltraHD Display; 6ms; яскравість 350 cd/m2; 
контрастність 1400:1; Windows 10 Pro; ПЗ «mClass» (1 + 5); 
EasiApps: Note, EasiConnect, EasiCapture, EasiMeeting, 
EasiShow; mozaBook Classroom; універсальна мобільна 
стійка та настінне кріплення). 

1 

9.  Навчальний відкритий проект «Програмований 
електронний модуль» – пересувна мобільна платформа з 
інтегрованим маніпулятором та з набором компонентів 
електроніки. 

10 



Маніпулятор повинен обертатись не менш ніж на 180 градусів. 
Відкритий проект обладнаний контролером з можливістю 
програмування в різних середовищах та підтримкою середовища S4A. 
Відкритий проект повинен передбачати можливість під’єднання 
додаткових датчиків. Мати автономне захищене живлення. 
Передбачається наявність додаткового шилду, через який 
організовується під’єднання виконавчих елементів відкритого проекту. 
Набір компонентів електроніки повинен мати можливість 
використання на уроках освітньої галузі «Технології» та на практичних, 
лабораторних роботах з предметів математико-природничого циклу. З 
компонентів електроніки повинна бути можливість зібрання 
автономних програмованих пристроїв в тому числі пристроїв, які 
забезпечують технології IoT.  
Набір компонентів електроніки повинен включати: 

• Програмований контролер в корпусі та з комунікаційним кабелем  

• Елементи автономного живлення в кількості не менше 2 одиниць, 
з захистом від перезаряду та пристрої зарядки до них, наявність 
батарейного відсіку в комплекті. Характеристики елементів 
живлення не гірше ніж: тип Li-ion, номінальна ємність не менше 
3350 mAh, номінальна напруга 3,6В, максимальна напруга 4,2В, 
мінімальна напруга 2,75В 

• Регульований понижуючий стабілізатор постійного струму (з 
параметрами не менш ніж: вхідна напруга 4,5-28 В, вихідна 
напруга 1,3-25 В, номінальний струм 1А, граничний струм 3А) 

• Регульований підвищуючий перетворювач постійного струму (з 
параметрами не менш ніж: вхідна напруга 3,2-32 В, вихідна 
напруга 4-38 В, граничний струм 4А) 

• Модуль сонячної батареї з генерацією не менш 5В 100 мА 

• RFID модуль з не менш ніж двома RFID мітками у вигляді картки та 
брелка 

• Елементи керування, а саме:  
- тактова кнопка не менше 5 шт,  
- потенціометр 10 кОм не менше 3 шт. 
- ІЧ приймач з пультом керування 
- Матрична клавіатура не менш ніж 4х4 

• Елементи індикації, а саме:  
- LCD дисплей з можливістю відображення неменше 2 

рядків по 16 символів в кожному, з можливістю 
під’єднання по шині I2C 

- Модуль світлодіодної матриці 8х8 точок 
- 7-ми сегментний індикатор не менше 4 шт. 
- Світлодіоди 5 мм RGB з загальним катодом в кількості не 

менше 3 шт  
- Світлодіоди 5 мм Жовтого кольору світіння з загальним 

катодом в кількості не менше 3 шт 
- Світлодіоди 5 мм Червоного кольору світіння з загальним 

катодом в кількості не менше 3 шт 
- Світлодіоди 5 мм Зеленого кольору світіння з загальним 

катодом в кількості не менше 3 шт 
- П’єзоелектричний випромінювач активний 
- П’єзоелектричний випромінювач пасивний 

• Датчики: 
- Модуль фоторезистора 
- Модуль терморезистора, з параметрами не гірше ніж: 

опір 10кОм (при 250С), робоча температура -55..125 0С, 
коефіцієнт температурної чутливості 4050К 

- Дощу з операційним підсилювачем та можливістю 
регулювання чутливості, напруга живлення 3,3-5В, розмір 
чутливого модуля не менше ніж 60х39 мм 

- Руху з характеристиками не гірше ніж: дальність 
виявлення 0-7 м, живлення 4,5-6В, час затримки з 



можливістю регулювання 0,3-18 с, кут спрацьовування 
1100 на дистанції до 7 м, метод спрацьовування 
повторювальне та неповторювальне перемикання 

- Об’єкта 
- Газу, для виявлення наявності та кількості вуглекислого 

газу, бензину, диму та інше (параметри не гірше ніж: 
аналоговий вихід датчика 0-5В, напруга живлення 5В 
постійного струму) 

- Лінії з компаратором не менше 2 одиниць 
- Ультразвуковий далекомір з характеристиками не гірше 

ніж: робоча напруга 3,8-5,5В, мінімальна дистанція 0 мм, 
максимальна дистанція не менше 1500 мм, кут не менше 
15 градусів, роздільність не більше 3 мм 

- Температури та вологості з характеристиками не гірше 
ніж: визначення вологості 20-95% з точністю не більше 
5%, визначення температури в діапазоні не менш ніж 0-50 
0С з точністю не більше 2 градусів, живлення 3-5В 

- Термодатчик 
- Струму та напруги з аналоговим виходом (з параметрами 

не гірше ніж: діапазон вимірюваної напруги 3-25 В, 
вимірюваний струм 0-3 А, напрямок вимірювання струму 
двонаправлений) 

- Вібрації з компаратором 
- Нахилу з компаратором 
- Удару з компаратором 
- Універсальний звуковий датчик 
- ІЧ термомодуль 
- ІЧ датчик відстані з характеристиками не гірше ніж: 

робоча напруга 4,5-5,5В, вимірювальна відстань 10-80 см, 
вихідний сигнал аналоговий 

- Акселерометр 3 осьовий з керуванням по протоколу I2C з 
вбудованим 16-бітним АЦП (параметри не гірше ніж: 
діапазон ± 2 ± 4 ± 8 ± 16 g) 

- Гіроскоп 3 осьовий з керуванням по протоколу I2C з 
вбудованим 16-бітним АЦП (параметри не гірше ніж: + 
250 500 1000 2000 °/ с) 

- Холла 
- Рівня рідини з поверхнею виявлення не менше 40х16 мм 
- Барометр 
- Гігрометр з компаратором 
- Тензодатчик з можливістю навантаження не менше 2 кг 
- Датчик температури в захисному водонепроникному 

корпусі з пилевлагозахистом IP67 та з характеристиками 
не гірше ніж: робоча напруга дані/живлення 3-5,5В, 
робочий діапазон температур -55..125 0С, точність ±0.5°C в 
діапазоні -10°C до +85°C,кабель довжиною не менше 100 
см 

• Виконавчі механізми 
- Сервопривод 9g з характеристиками не гірше ніж: робоча 

напруга 4,8-6В, кут повороту 1800, зусилля утримування 
1,5 Кг/см при 4,8В, робоча швидкість 0,12 с/600 без 
навантаження при 4,8В 

- Шаговий двигун та драйвер до нього 
- Драйвер двигуна постійного току 
- Вентилятор 5В 24х24 мм 
- Блок реле 5В з максимальним струмом комутації 10А при 

250В 

• Додаткова електроніка 
- Комплект логічних мікросхем 
- Операційні підсилювачі 



- Тригер Шмідта з характеристиками не гірше ніж: напруга 
живлення 2-6В, здатність навантаження виходів 10 LSTTL 
входів, вихідний струм 4 мА при 5В, вхідний струм менше 
1 мкА 

- Зсувний регістр з характеристиками не гірше ніж: робоча 
напруга типова 2,5/3,3/5В, робоча напруга мінімальна 2В, 
робоча напруга максимальна 6В, робочий діапазон 
температури -40..85 0С, кількість виходів 16, технологія 
CMOS. Не менше 4 одиниць 

- Транзистор IRFB7440PBF 
- Резистор 220 Ом в кількості не менше 10 шт. 
- Резистор 10 кОм в кількості не менше 10 шт. 
- Резистор 1 кОм в кількості не менше 10 шт. 
- Часи реального часу в комплекті з елементом живлення, з 

характеристиками не гірше ніж: діапазон напруги 
живлення 2,0-5,5В, робоча температура 0-70 0С, надання 
даних про поточний час (секундах, хвилинах, годинах, 
дню тижня, даті, році), наявність корекції високосних 
років. 

- Оптрон не менше 10 одиниць 

• Елементи монтажу 
- З’єднувальні дроти, а саме: M-M, F-M в кількості не 

менше 40 шт кожного типу довжиною не менше 20 см 
- Макетна плата не менш ніж на 400 отворів 

• Елементи комунікації, які забезпечують різні технології передачі 
даних (не менш 3 різних технологій)  

10.  Настанови користувача про використання електронного 
обладнання STEAM-лабораторії, викладені українською 
мовою. 

1 

11.  Комплект навчально-методичних посібників щодо 
організації дитячих STEAM-проектів, фрезерування та 
конструювання (використання фрезерувального верстату з 
числовим програмним управлінням), основ 
програмування в S4A, робототехніки та електроніки, 3D-
моделювання та 3D-друку, розробки учнями контенту для 
голографічного екрану.  
Навчально-методичні посібники мають відповідати наступним 
вимогам: 

• міститься теоретичний матеріал до кожної теми; 

• до кожної теми розроблено практичні та лабораторні роботи (не 
менше 5) відповідно до навчальних програм з  трудового 
навчання, інформатики, фізики, хімії, біології, математики,  
географії; 

• практичні та лабораторні роботи повинні включати: 
цілепокладання, постановку задачі, інформаційну та комп’ютерну 
моделі, опис комп’ютерного експерименту; 

• міститься опис інтегрованого навчального проекту (не менше 2)  
за  навчальними предметами: трудове навчання, інформатика, 
фізика, хімія, біологія, математика,  географія. 

1 

12.  Проведення навчання педагогічних працівників роботі зі 
STEAM-лабораторією та курсу тренінгів з організації 
проектно-технологічної та міжпредметної проектної 
діяльності, а саме: 
• триденне навчання педагогічних працівників по роботі зі STEAM-

лабораторією; 

• консалтинг з організації проектно-технологічної та міжпредметної 
проектної діяльності;  

1 



• проведення не менше трьох одноденних тренінгів для 
педагогічних працівників з організації проектно-технологічної та 
міжпредметної проектної діяльності; 

• методична підтримка протягом 5 років (додаткові тренінги та 
консультації). 

13.  Учнівський планшет (Huawei MediaPad, Тип матриці: IPS; Діагональ 

екрану: 9.6 "; Роздільна здатність екрану: 1280x800; Операційна 
система: Android 7.0 (Nougat); Частота процесора: 1.4 ГГц; Кількість 
ядер процесора: 4 ядра; Слот для карт пам'яті: є; Об'єм оперативної 
пам'яті: 2 ГБ; Вбудована пам'ять: 16 ГБ; Модель відеокарти: Adreno 
308; 3G-модуль: є; Матеріал корпусу: метал; Вага: 460 г) 

10 

14.  Навчальний конструктор Makeblock Neuron_Creative Lab Kit 
(2×Power, 1×Wi-Fi, 1×Bluetooth, 1×Wireless Transmitter, 1×Wireless 
Receiver, 1×Joystick, 1×Button, 1×Knob, 1×Funny Touch, 1×Light Sensor, 
1×Dual IR Detector, 1×Ultrasonic Sensor, 1×Color Sensor, 1×Gyro Sensor, 
1×Humiture Sensor, 1×Temperature Sensor, 1×Soil Moisture Sensor, 
1×Sound Sensor, 1×PIR Sensor, 1×Camera, 1×Dual DC Motor Driver, 
1×Dual Servo Driver, 1×LED Panel, 1×RGB light, 1×LED Strip Driver, 1×EL 
Wire Driver, 1×Buzzer, 1×Mic & Speaker, 1×Display, 1×Laser Pointer, 
2×Servo Kit, 2×DC Motor, 1×EL Wire, 1×Temperature Probe, 1×Water 
Pump, 1×Funny Switch, 1×alligator clip, 3×Magnet Wire (10cm), 3×Magnet 
Wire (20cm), 1×GND Wire, 2×USB Cable (20cm), 1×USB Cable (100cm), 
9×Neuron Board, 1×Water pipe, 80×Rubber Band, 6×Gel Pad, 1×LED Strip, 
1×Soil Moisture Probe) 

10 

15.  Робот-конструктор Makeblock mBot Ranger BT 10 

16.  Послуги з доставки та настройки обладнання 1 

Обов’язковий резерв 20%: 283000 
Разом: 1698000 

 

 


