
               КЛАС - СТУДІЯ  ТВОРЧОГО ПРОСТОРУ  

№ 

 
ФОТО НАЗВА ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

КІЛ

Ь-

КІС

ТЬ 

ЦІНА СУМА 

1.  

 

Інтерактивн

а проекція 

на підлогу 

 

Інтерактивна проекція використовується як елемент 

методики сенсорної інтеграції. 

 

З її допомогою підвищується мотивація до активної 

діяльності, розвиваються когнітивні, моторні навички 

та координація. 

 

Під час гри дитина налагоджує відносини з дітками, 

вчиться комунікації. 

1 135700 135700 

2.  

 

Крісло  

мішок 

 

Крісло-мішок – це одночасно розслаблення, відчуття 

безпеки та стимуляція сенсорної системи. А ще 

крісло-мішок чудово доповнить будь-який 

навчальний та розвивальний простір. Комфортний, 

зручний простір для гри, навчання та розвитку 

дитини. 

 

5 2700 13500 

3.  

 

М'який пуф 

Лежень, 

оксфорд, 

салатовий 

Комфортний, зручний  для відпочинку, гри, навчання 

та розвитку дитини. 

 

2 1581 3162 



4.  

 

Пісочниця з 

підсвіткою 

 

Пісочниця широко використовується у пісочній 

терапії (Юнгіанська пісочна терапія Sandplay), у 

рамках пісочної ігротерапії та сенсорної інтеграції. 

Незалежно від напрямку роботи, взаємодія клієнта з 

піском - це безпечний спосіб самовираження, пісок 

дозволяє створити унікальний світ, який відображає 

його життя, внутрішній стан, почуття та переживання. 

Наша пісочниця спеціально розрахована для таких 

занять. Невисокі бортики утримують пісок в середині, 

не заважаючи клієнтові взаємодіяти з ним. Синій 

колір внутрішньої частини пісочниці перетворює дно 

на озеро/море, а краї - у блакитне небо. Далі все 

залежить від уяви клієнта. Існує безліч способів 

використання пісочниці, її можна заповнити іншими 

матеріалами —крупами, камінцями, бобами, зернами, 

горіхами, і навіть піною— все це подарує клієнтові 

нові тактильні відчуття і сприятиме розвитку дрібної 

моторики. 

 

1 4290 4290 

5.  

 

Набір 

дерев'яних 

фігурок 

Сім'я для 

роботи з 

психологом, 

7 елементів 

Матеріал: дерево. У комплекті 7 сілуетів, 

символізуючих разних членів сім'ї 

1 538 538 

6.  

 

Пісок 

кінетичний,

1кг 

 2 450 900 



7.  

 

Мат "Твор-

чість" 

 

Деталі мату можна зібрати  як килим і як доріжку, 

куб, будиночок, піраміду тощо. З цією іграшкою 

легко вивчаються поняття "більше-менше", 

"порожньо-повний", базові геометричні фігури. 

Кожна деталь цього мату має оригінальні вкладиші. 

З’єднання елементів один з одним відбувається за 

принципом пазлів. Дозволяє створювати 2Д і 3Д 

композиції. "Конструктор" сприяє різним видам 

рухової активності: повзанню, підлазить під 

елементи, грі в "хованки". Використовується і як 

зручний мат для сидіння під час іншого зайняття. 

Також може служити маркером ігрового простору. 

 

1 2280 2280 

8.  

 

Сенсорна 

тропа 

"Тактильні 

соти" 

Зроблена у формі сотів, "Тактильна коробочка" 

представляє з себе набір сенсорних контейнерів з 

елементами для створення доріжки з поворотами і 

сходинками різного рівня. 1. Опукло-увігнутий 

дизайн дозволяє розвивати почуття балансу, 

координації і упевненості у власних рухах. 2. Діти 

можуть брати участь в спорудженні доріжки, 

додаючи улюблені тактильні деталі самостійно 3. В 

процесі створення доріжок розвиваються моторика і 

навички планування 4. Різниця між контейнером і 

текстурою створюють сенсорну різноманітність. 5. 

Форма подвійного шестикутника максимізувала 

кількість варіацій маршруту «Об’ємні  крапельки» на 

поверхні сотів виконують не лише естетичну 

функцію, але  є елементами профілактики 

правильного формування стопи дитини з елементу 

доріжки. Також в місткості є можливість покласти 

різні наповнювачі. 

 

1 7337 7337 



9.  

 

Півсфера 

масажна, 

пупирчата 

(6шт.) 

Масажний " їжачок", по якому можна топтатися, 

ходити, або ж просто акуратно натискати стопою. 

Масаж, отриманий в результаті дуже корисний для 

здоров'я. Також ці півсфери можна використати в 

сенсорній інтеграції, при навчанні дитини ходьбі 

усією стопою. 

 

1 1800 1800 

10.  

 

ТУМБА-

НІША 

ВІДКРИТА 

 

Розмір: L-800 х b-450 х h-650 Матеріал: ДСП, 

контейнери пластикові, ролики 

Розмір Ш 81 см х В 52,5 см х Д 48 см 

3 3200 9600 

11.  

 

ДИТЯЧІ 

СПОРТИВ

НІ М'ЯКІ 

ПУФИ  

 

 

 2 7015 14030 

12.  

 

СТІЛ 

ДИТЯЧИЙ 

5-И 

КУТНИЙ, 

ВИСОКИЙ 

Зручний стіл для гри та роботи, оригінальна форма та 

дизайн зацікавлять дітей та об’єднають для командної 

роботи. 

 

2 7500 15000 

13.  

 

СТІЛ 

ДИТЯЧИЙ 

5-И 

КУТНИЙ, 

Зручний стіл для гри та роботи, оригінальна форма та 

дизайн зацікавлять дітей та об’єднають для командної 

роботи. 

 

2 5819 11638 



середній 

14.  

 

СТІЛ 

ДИТЯЧИЙ 

5-И 

КУТНИЙ, 

НИЗЬКИЙ 

Зручний стіл для гри та роботи, оригінальна форма та 

дизайн зацікавлять дітей та об’єднають для командної 

роботи. 

 

2 6000 12000 

15.  

 

Контейнер 

для 

зберігання 

 

Зручний контейнер для зберігання речей, 

концтоварів. З можливістю штабелювання 

 

6 300 1800 

16.  

 

КОМПЛЕК

Т 

НАСТІННИ

Х ПОЛИЦЬ 

АСИМЕТРІ

Я 

 

Ніша використовується для зберігання іграшок, 

господарський речей, канцтоварів тощо. 

 

2 4586 9172 

17.  

 

КОНТЕЙН

ЕРИ ДЛЯ 

РОЗДАТКО

ВОГО 

МАТЕРІАЛ

У (МАЛИЙ) 

Зручний контейнер для зберігання роздаткового 

матеріалу. З можливістю штабелювання. 

12 228 2736 

18.   РОЗВИВА

ЮЧИЙ 
БІЗІБОРД 

Матеріал: дерево, метал, пластик. Розмір: 900*600. 

Товщина – 64. Не меньше ніж п’ятнадцять елементів 

1 3200 3200 



ПО 

МЕТОДИЦІ 

МОНТЕССО

РІ 

«РАВЛИК» 

для розвитку дрібної моторики. 

19.  

 

Акустична 

система 

Потужність системи 18 Вт. 1 2300 2300 

20.  

                      

ФЛІПЧАРТ 

МАГНІТНО-

МАРКЕРНИЙ 

НА КОЛЕСАХ 

 

Поверхня: магнітно-маркерна, рама – кругла, ніжки: 

сірого кольору; полиця для маркерів: 50*4,5 см. 

Плакатотримач +. Параметри: розмір робочої 

поверхні: 70*100 см. Габаритний розмір поверхні: 

682*987 мм. Вага – 10 кг. Товщина металу – 1,2 мм; 

рамка круглого перетину – 25 мм, ніжки круглого 

перетину – 20мм 

2 2530 5060 

21.  

 

СТІЛЕЦЬ 

ДЛЯ 

ВЧИТЕЛЯ 

Ідеальний вибір серед кращих офісних крісел. Дана 

модель передбачає весь необхідний функціонал для 

тривалої роботи. 

1 2400 2400 

22.  

 

Стіл 

вчителя 

Матеріали: ДСП 16 мм, торці покриті ударостійкою 

крайкою ПВХ 0,6 мм. Торці стільниці покриті 

ударостійкою крайкою ПВХ 2 мм. Всі кути стільниці 

закруглені. 

1 3756 3756 



23.  

 

Модульний 

органайзер з 

магнітно-

маркерною 

дошкою 

"Розміри: висота тумби 53х габаритна з аркою 130 см, 

ширина 92,5 мм, глибина 38 см 

Матеріал: ДСП , труба та прут з нержавіючої сталі. 

Комплект: тумба, арка" 

1 4554 4554 

24.  

 

Крокуємо 

разом -4 

 

Використовується для двох дітей або для дітей в 

супроводі дорослого. Крім вирішення очевидних 

завдань з фізичного розвитку дитини на 

фізкультурних заняттях, даний набір призначений не 

тільки для дозвіллєвих розваг, але і для формування 

толерантного середовища і узгоджених дій в групі 

дітей. Використовується і для дітей з особливими 

потребами. 

 

2 3980 

 

7960 

25.  

 

Крокуємо 

разом - 2  

 

Використовується для двох дітей або для дітей в 

супроводі дорослого. Крім вирішення очевидних 

завдань з фізичного розвитку дитини на 

фізкультурних заняттях, даний набір призначений не 

тільки для дозвіллєвих розваг, але і для формування 

толерантного середовища і узгоджених дій в групі 

дітей. Використовується і для дітей з особливими 

потребами. 

 

2 2277 4554 



26.  

 

Хвиляста 

доріжка 

 

Смужки і пухирці дають ніжний масаж ніг. Вигин 

кожного елемента повторює натуральний вигин 

стопи, покращуючи тактильний ефект. 

Можна робити прямі або звивисті доріжки. Вигини 

тренують баланс і координацію. 

Гарний інтер'єрний і функціональний об'єкт. 

Проходження по даній доріжці повинно викликати 

асоціації з природними фактурами: ходьба по гальці 

на пляжі або по садовій доріжці. 

Текстурна поверхню з чітко вираженими пухирцями і 

об'ємними смугами, акцентованими іншим кольором, 

стимулює нервові закінчення, що знаходяться на 

стопі, зміцнює зведення стопи і м'язи ніг, сприяє 

виникненню вміння впевненого балансування. 

Побудова форми доріжки може бути довільним. 

Окремо стоять «острівці» зможуть урізноманітнити 

вправи. 

 

2 10447 20894 

27.  

 

Балансир 

Пелюстка 

лотосу 

 

Балансир з контролем прокатування кульки на 

платформі попереду. Балансир має оригінальну 

форму, спеціальні зручні поглиблення для ступень. Є 

можливість зорового контролю за шляхом 

проходження кульки. 

Вправи на балансирах сприяють формуванню 

правильної постави, навантаженні-розвантаженні 

різних груп м'язів, тренування вестибулярного 

апарату, для зняття психоемоційної напруги, 

навчання контролю за своїми діями, формування 

понять "направо", "наліво". 

Виконуються також і вправи з балансиром в руках. 

Дитячі психологи широко використовують балансири 

для діагностики комунікативної сфери дитини і 

корекції досвіду взаємодії дитини з дорослими та 

іншими дітьми, для діагностики і корекції дитячих 

страхів. 

Двоповерховий лабіринт дозволяє нескінченно катати 

кульку в обидві сторони, коли дитина спирається на 

2 2800 

 

5600 



одну і другу ногу (рух вправо-вліво). 

Дизайн ґрунтується на квітці з листочками. 

Природний і приємний для ока зелений колір, прозорі 

кришки і яскравий м'яч привертають увагу дитини, не 

перевантажуючи його яскравими квітами. 

Антиковзаюче покриття робить балансир більш 

безпечним. 

 

28.  

 

ДИТЯЧИЙ 

БАЛАНСИР 

РІВНОВАГА 

 

З ним можна працювати як ногами, так і руками. 

Можна використовувати як гойдалку, яка може стати 

цікавим елементом в смузі перешкод. 

Розвиває баланс, координацію. Допомагає дитині 

подолати страх. 

Збільшена висота балансира дозволяє його 

використовувати і для старших дітей: тут необхідні 

вже більш розвинені навички координації рухів. 

Покриттям, яке забезпечена не тільки нижня частина 

тренажера, але і верхня - для більш надійного і 

безпечного стояння дитини на тренажері. А бортики, 

розташовані на краях, не дадуть нозі зісковзнути. 

 

2 1800 

 

3600 

29.  

 

Сенсорна 

тропа- 

Річкові 

камінці 

 

Творців цього набору надихнули річкові камінці. Але, 

на відміну від них, наш товар не слизький і має 

додатково тактильні візерунки на поверхні. 

У кожного елемента різний нахил поверхні. Їх можна 

складати один на одного, і таким чином самостійно 

регулювати рівень складності маршруту. 

Стрибаючи по річковим камінцях, у дітей будуть 

розвиватися баланс, координація і моторне 

планування. З підвищенням труднощі завдань малюки 

стануть більш впевненими і спритними, полегшуючи 

реальний процес адаптації до навколишнього 

середовища. 

Іграшка зміцнює м'язи стопи і гомілки, формує 

склепіння стопи, розвиває кістково-м'язовий апарат. 

Камінчики використовуються у вправах на рівновагу. 

Поверхня елементів покрита великими пухирцями, 

2 6000 

 

12000 



опуклими прямими лініями і концентричними 

колами, інтенсивний масаж стопи якими викликає 

різні реакції нервових закінчень. 

 
30.   Тактильна 

панель 

Розмір400*400мм. Виготовлено з різних матеріалів 

для тактильної і зорової стимуляції. 

1 590 590 

31. 

 

НАВЧАЛЬ

НИЙ 

ІНТЕРАКТ

ИВНИЙ 

КОМПЛЕК

С 

SYNERGY 

ДЛЯ 

ЗАГАЛЬНО

ОСВІТНІХ, 

ПРОФЕСІЙ

НО-

ТЕХНІЧНИ

Х, ТА 

ВИЩИХ НЗ 

 

До комплекту входить: інтерактивна дошка 

SYNERGYз функцією BYOD, короткофокусний 

проектор, ноутбук, кріплення для проектора, указка, 

USB шнур 6 м., 2 маркера, монтажний комплект для 

кріплення дошки. 

1 96237 96237 

32. 

 

РАДІОСИС

ТЕМА 

Призначення Вокальні 

Тип Радіосистеми 

Діапазон частот100 - 18000 Гц 

Розміри 

Приймач: 394 x 235 x 55 мм 

Передавач: 265 x 49 x 49 мм 

Живлення 

Приймач: мережевий адаптор, 13-15 В, 400/500 мА 

Передавач: 2 батареї 1.5 AA 

Додаткові характеристики 

Фіксовані частоти: 520.000, 521.800, 523.875, 524.900 

МГц 

Робочий діапазон: до 50 м 

Тонально звукова частота відгуків: 100-18000 Гц (±3 

1 9500 9500 



дБ КНИ <1%) 

Робоча температура: от -29 до 74 °C  

Комплектація 

4 Мікрофони 

33. 

 

РАДІОСИС

ТЕМА 

Призначення 

Петличні 

Роз'єми 

2 x 6.3 мм jack 

Тип  

Радіосистеми 

Спрямованість 

Кардіоїдні 

Живлення 

Приймач: 9 В, 250 мА постійного струму; живлення 

150 мА 

Передатчик: 3 В (2 батарейки АА), живлення 100 мА 

Додаткові характеристики 

Приймач: 

Частотний діапазон: 170-260 МГц 

Частотна стабільність: 0.001% 

Чутливість: -92 дБм 

Частоти: 80 Гц – 12 кГц 

Рівень вихідного сигналу: 150 мВ (RMS) 

Співвідношення сигнал / шум: <75 дБ 

Шум: <1% 

Передатчик: 

Частотний діапазон: 170-260 МГц 

Частотна стабільність: 0.001% 

RF вихід: <10 мВт 

Модуляція: FM 

Максимальне відхилення: +75 кГц 

Комплектація 

Приймач 

Передатчик 

Мікрофон 

Блок живлення 

2 батарейки типу АА 

1 5500 5500 



Документація 

Гарантія 

 12 місяців 

34.   РОЛЕТИ 

ТКАНИННІ  

БЛЕКАУТ 

Блекаут – тканина, що абсолютно не пропускає 

сонячні промені і здатна затемнювати приміщення на 

90-100%. 

15  11400 

35. 

 

МЕРЕЖЕВ

ИЙ 

ФІЛЬТР 

Максимальний струм навантаження  16 А 

Тип  Мережевийфільтр-подовжувач 

Захист від сплесків напруги 

 Рейтинг по рівню енергії сплеску, що поглинається: 

918 Дж 

Довжина кабелю  1.5 м 

Кількість розеток  6 

Додаткові характеристики 

Тип розеток: євро стандарт  

Контакт заземлення  

Розетки ущільненого типу  

Матеріал корпусу: пластик  

Вбудований вимикач  

Тип підключення 

Євровилка 

Вимикач  Є 

Колір Чорний 

1 850 850 

36. 

 

КАБЕЛЬ 

HDMI 

Тип 

 HDMI 

Довжина -  7 м 

Вид 

 Кабелі 

Гарантія 

1 390 390 

37. 

 

МИШКА Джерело живлення1 х AA 

Розмір миші Маленька 

Тип датчика Оптичний 

Кількість кнопок2 

Комплектація: Наноприймач, 1 батарейка AA  

Документація користувача 

Колір Сірий 

Інтерфейс Wireless 

1 450 450 



Сумісністьз ОС Mac OS Microsoft Windows 

Особливості Для обох рук (симетричний дизайн)  

Підтримання MacOS 

Розміри, мм (Ш х В х Г)60 x 38 x 100 

38. Вартість 446278 

39. Доставка  10000 

40. Додаткові витрати 20% 91256 

41. Загальна вартість 547534 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУЗЕЙ 

1.       

   

 
 

 

Ламінатор Пристрій для ламінування паперу різного формату 

 

Опис Ламінатор Agent PDA3-336HL 

(6292012112954) 

Agent PDA3-336HL — професійний конвертний 

ламінатор. Продуктивна, функціональна модель із 

високою швидкістю ламінування. 

 Рекомендації: підходить для частого використання, 

зокрема й для надання послуг із ламінування і 

фольгування. 

 Максимальна ширина ламінування — 330 мм. 

 Швидке нагрівання й охолодження валів, час 

нагрівання 3 хвилини. 

 Працює з різною товщиною плівки від 30 мк до 250 

мк. 

 Товщина матеріалу для ламінування разом із плівкою 

— до 2 мм. 

 Цифрове керування, LCD-дисплей із підсвіткою, 

можливість перегляду поточної й заданої 

температури. 

 Цифрове регулювання температури та швидкості, 

програмування. 

 Має функцію реверсу. 

 Можливість холодного ламінування, фольгування, 

ламінування світлин. 

 Конструкція із 6 валами, з них 4 гарячі вали із 

внутрішнім нагрівом і 2 вали протяжні. 

1 16000 16000 



 Температура нагрівання валів: 80-150 °C 

 Кулер охолодження валів. 

 Швидкий доступ до валів, що робить вали 

легкодоступними для профілактичного огляду. 

 Металевий корпус. 

 Потужність 950 Вт. 

 

2.  

 

БФП 

кольоровий 

Універсальний пристрій, що має змогу сканувати, 

копіювати та здійснювати кольоровий лазерний друк  

1 15 000 15000 

3.  

 

Вітрина 

скляна с 

топером 

https://bixid.com.ua/vitrina-stekljannaja-s-

toperom.html#!prettyPhoto 

5 3800 19000 



4.  

 

Вітрина 

музейна 

окрема 

https://bixid.com.ua/vitrina-muzejnaja-otdel-

nostojaschaja.html#!prettyPhoto 

8 4279  34232 

5.  

 

Подіум  https://bixid.com.ua/podium-ostrovnoj.html 3 3135 9405 

6.    Опорядження стін та стелі 125 

м.кв

. 

250 31250 

7.  

 

 Улаштування Спот Accento lighting ALIN-Karen-3 3x4 

Вт хром/білий 

6 

шт. 

1200 7200 



8.  

 

 Линолеум 

Favorit 

 

Влаштування підлоги 

 Основа: войлок 

 Класс износостойкости: 31 

 Материал: ПВХ 

 Область применения: бытовой 

 Гарантия: от производителя 

 

35 

м. 

кв. 

 240 8400 

9.  

 

Двері Влаштування дверей 2 

шт. 

9000 18000 

10.  

 

Акустична 

система 

Інтерфейси RCA 

Формат акустики 5.1 

Тип Стаціонарні 

Живлення відмережі 

Матеріал корпуса 

 Дерево 

Вихідна потужність 

Загальна потужність: 125 Вт (RMS) 

Сабвуфер: 45 Вт RMS 

Сателліти: 4 х 16 Вт RMS 

Сателліт центральний: 16 Вт RMS 

Діапазон частот 

 40 Гц ~ 20 кГц 

Додатково 

Співвідношення сигнал/шум: 90 дБ Регулювання 

пультом ДУ 

Комплект 

 Сабвуфер 

Центральна колонка 

Сателліт фронтальний x 2 

1 5300 5300 

https://hard.rozetka.com.ua/ua/speakers/c80100/24300=13370/
https://hard.rozetka.com.ua/ua/speakers/c80100/21452=5104/
https://hard.rozetka.com.ua/ua/speakers/c80100/35704=45339/
https://hard.rozetka.com.ua/ua/speakers/c80100/35709=45354/


Сателліт тиловий x 2 

Пульт дистанційного управління 

Оголений провід x 5 

Шнур 2RCA – 2RCA x 3 

Шнур 2RCA – 3,5 мм x 3 

Дві батарейки  AAA для дистанційного управління 

Інструкція з експлуатації на декількох мовах 

Гарантія 

 12 місяців 

11.  

 

Радіосистем

а 

Призначення 

Петличні 

Роз'єми 

2 x 6.3 мм jack 

Тип  

Радіосистеми 

Спрямованість 

Кардіоїдні 

Живлення 

Приймач: 9 В, 250 мА постійного струму; живлення 

150 мА 

Передатчик: 3 В (2 батарейки АА), живлення 100 мА 

Додаткові характеристики 

Приймач: 

Частотний діапазон: 170-260 МГц 

Частотна стабільність: 0.001% 

Чутливість: -92 дБм 

Частоти: 80 Гц – 12 кГц 

Рівень вихідного сигналу: 150 мВ (RMS) 

Співвідношення сигнал / шум: <75 дБ 

Шум: <1% 

Передатчик: 

Частотний діапазон: 170-260 МГц 

Частотна стабільність: 0.001% 

RF вихід: <10 мВт 

Модуляція: FM 

Максимальне відхилення: +75 кГц 

Комплектація 

1 5500 5500 

https://rozetka.com.ua/ua/radiosystems/c298223/27939=27602/
https://rozetka.com.ua/ua/radiosystems/c298223/27947=31975/
https://rozetka.com.ua/ua/radiosystems/c298223/27938=27597/
https://rozetka.com.ua/ua/radiosystems/c298223/27941=27679/


  

Приймач 

Передатчик 

Мікрофон 

Блок живлення 

2 батарейки типу АА 

Документація 

Гарантія 

 12 місяців 

12. Короткофокус

ний проектор 

Viewsonic 

PJD6352LS 

  

для шкіл, офісний, фронтальний, DLP, XGA, 1024 x 768, 3200 (ANSI lm), 22 000:1, 

16:9, 4:3, є, 1 x 3.5 мм, 1 x HDMI, 1 x LAN, 1 x mini-USB, 1 x RCA, 1 x RS232, 1 x S-

Video, 2 x 3.5 мм (audio in), 3 x VGA (D-Sub), White  

Основні характеристики:  

Тип DLP 

Клас – Портативний 

Реальний дозвіл 1024x768 

Зображення 

Яскравість 3200 лм 

Контрастність 22 000:1 

Кількість ламп 1 шт (строк служби 5000 ч) 

Підтримка сигналів 720p  

Підтримка сигналів 1080i  

Підтримка сигналів 1080p  

Входи:HDMI 2 шт; D-sub 2 шт; S-Video 1 шт; Мікрофонний вхід 1 шт; Mini-jack 3,5 мм 

2 шт. 

Виходи: D-sub 1 шт;  Mini-jack 3,5 мм 1 шт 

Порти:  Mini USB 1 шт 

RS-232 1 шт 

MHL Есть 

Ethernet Есть 

Додаткові характеристики 

Динаміки Є 

Тип Живлення:  Електромережа 

Потужність при роботі 330 Вт 

1 

 

 

 

 



Колір Білий 

Габарити 316 x 103.7 x 228 мм 

Вага нетто 2.6 кг 

Вага брутто 4.5 кг 

Роботи з монтажу та монтажний комплект входить у вартість товару. 

 

   

13. Ноутбук Dell 

Vostro 

3568(N065VN3568EM

EA01_1805) 

 

Процесор Intel Core i5-8250U (1.6 - 3.4 ГГц) 

Діагональ екрану 15.6" (1920x1080) Full HD 

Об’єм оперативної пам’яті 4 ГБ 

Операційна система Windows 10 Pro 

Об’єм накопичувача 1 ТБ 

Кількість слотів для оперативної пам’яті 2 

Вага 2.2 кг 

Тип оперативної пам’яті DDR4-2500 МГц 

Додаткові можливості: Веб-камера 720p 

Вбудований мікрофон 

Вбудовані  стерео динаміки 

Графічний  адаптер Мережевий адаптер  

Wi-Fi 802.11ac 

Bluetooth 4.2 

Роз’єми и порти вводу-виводу: 1 x USB 2.0 / 2 x USB 3.0 / VGA / HDMI / LAN (RJ-45) 

/ комбінований роз’єм для навушників /мікрофона / кардридер 

Пакет програмних засобів офісного призначення: сертифікований в Україні,  

україномовний інтерфейсомофісний додаток, сумісний з обраною ОС, що підтримує 

роботу з основними файловими форматами (DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, PPT, 

PPTX, HTML та MDB, ODT, ODS, ODP), а також роботу з електронною поштою. 

1   

14. Інтерактивна 

дошка INTBOARD 

Має відповідати наказу МОН №704 від 

22.06.2016 

Дошка прямої проекції з настінним 

Характеристики: 

• Розпізнавання жестів:  

• Інтерактивність в реальному часі та 

1   



UT-TBI82I-ST кріпленням; 

Можливість кріплення інтерактивної дошки 

на мобільній стійці (опційно); 

Зовнішній каркас — алюмінієвий сплав 

Робоча поверхня — керамічна, білого 

кольору,  високоміцна, зносостійка, матова з 

покриттям антивідблиску, з можливістю 

писати сухостираємими маркерами; 

Розмір інтерактивного проекційного 

зображення активної поверхні дошки  – 80” 

(203 см) при співвідношенні сторін 4:3; 

Розмір проекційного зображення  збігається 

з активною поверхнею дошки відповідно до 

її розмірів та аспективного співвідношення; 

Сенсорна технологія — інфрачервона; 

Кiлькiсть дотиків (Multi Touch) не менше 10; 

Кількість гарячих клавіш — не менше 20 

з кожного боку ( не опційно); 

Роздільна здатність не менше - 

32768*32768  точок; 

Швидкість курсору не менше - 300 пікселів 

на сек.; 

Дошка  забезпечує підтримку управління 

контентом безпосередньо за допомогою 

дотикiв пальцiв рук, маркерiв або іншого 

непрозорого предмету; 

Функціональність курсору як комп’ютерна 

миша: одинарне натискання, та подвійне 

натискання; 

Тип інтерфейсу — USB; 

Живлення за допомогою USB iнтерфейсу; 

Споживання енергії не більше 1 Вт (200mA 

швидкість написання без жодних 

затримок. 

• Дошка/Інтерактивний режим: одна 

кнопка для перемикання між двома 

режимами.  

• Кожна функція на панелі інструментів 

має підказки для легкого розуміння.  

• Функція індексу сторінки, підтримує 

мінімум 8 функцій для здійснення на 

сторінці дошки.  

• Забезпечує мінімум 6 роздільних 

екранів одночасно, підтримує письмо, 

анотування та стирання на кожному 

екрані окремо.  

• Підтримує розпізнавання написаного 

англійською мовою.  

• Підтримує жести олівця для переходу 

на наступну/попередню сторінку, 

стирання або вибору об’єкта тощо через 

різні жести.  

• Розумне вирізання: швидко зітріть всі 

анотації, але залиште оригінал.  

• Дозволяє використовувати прості 

жести для перегортання сторінок в 

повноекранному режимі, щоб уникнути 

будь-яких помилок при роботі.  

• Підтримка навігації по сторінці, щоб 

швидко вибрати і збільшити область на 

дошці. 

• Дозволяє напряму перетягувати 

таблицю у/з тексту, креслення, 

зображення і відео, і також копіювати. 



DC 5V); 

Довжина інтерфейсного кабелю – не менше 

15 метрів; 

Програмне забезпечення TouchBoard 

українською мовою для створення, 

перегляду та програвання  інтерактивного 

навчального контенту сумісне з 

операційною системою комп’ютера вчителя. 

Програмне забезпечення підтримує імпорт 

створених файлів різних форматів, є 

можливість змінювати об’єкт (рухати, 

клонувати, перевертати, змінювати розмір, 

блокувати, редагувати, робити прозорим) за 

допомогою стандартних засобів 

програмного забезпечення. Інструмент 

запису екрана має можливість записати 

(зберегти) весь робочий стіл, обрану зону 

або обране вікно. Наявність інструкції з 

програмного забезпечення українською 

мовою; 

Комплект поставки — інтерактивна дошка, 

маркери 2 шт., настінне кріплення, кабель 

USB не менше 15 м, керівництво з установки 

та налаштування українською мовою, диск з 

програмним забезпеченням. 

Гарантійний термін — 36 міс. 

Роботи з монтажу та монтажний 

комплект входить у вартість товару. 

 

Підтримує роздільну таблицю та 

збільшення/зменшення кількості рядів 

та стовпців.  

• Програвач може програвати відео-

кліпи та робити знімки екрану і анотації 

на запущеному відео. 

 • Підтримує анімацію повторення для 

теперішньої сторінки та всіх сторінок.  

• Підтримка вмонтування звуку у 

креслення, зображення, текст, таблицю, 

надпис тощо 

• Забезпечує редактор властивостей для 

налаштування та перегляду об’єкту 

сторінки.  

• Надає асоціативну панель 

інструментів для вчителів.  

• Підтримка багатьох документів на 

дошці: можна перемикатись між 

документами, редагувати та зберігати 

кожен документ окремо.  

• Підтримка машини для тестування, 

допомагає вчителям створювати новий 

контент у різних форматах, наприклад, 

вибір варіанту, правильно/неправильно, 

питання, проведення уроків з/без 

відповідей. 

• Підтримка анотацій та знімку екрану в 

активній області.  

• Малювання одночасно більш ніж 

десяти геометричних фігур.  

• Підтримка розпізнавання форми. 

• Підтримка перегляду геометричної 



фігури у 3Д-панорамі, з використанням 

ефектів анімації.  

 • Автоматичне збереження файлів у 

разі раптового відключення.  

• Підтримка друкованого перегляду та 

друку повної сторінки або виділеної 

області.  

• BYOD (Bring Your Own Device) 

дозволяє підключення до смартфону по 

Wi-Fi.  

• Дистанційний урок 

• Хмарне збереження 

• Підтримка цифрової візуалізації. 

• Є функції розпізнавання рукописного 

тексту.  

 

15. Мультимедійний комплекс для навчального кабінету 

Код ДК 021-2015 (CPV): 32320000-2 - Телевізійне й аудіовізуальне обладнання. 

1 

 

75.000 

 

75000  

 

16. Ролети тканинні  

блекаут 

Блекаут – тканина, що абсолютно не пропускає сонячні промені і здатна затемнювати 

приміщення на 90-100%. 

15  

9 + 

6  

 11400 

17.  Вартість   255687 

18. 20%   51138 

19. Всього   306825 

 

 


