
Розрахунок бюджету для реалізації проєкту 
"Цифровий хаб Київського університету імені Бориса Грінченка"

№ Назва Призначення К-сть Вартість Сума

1 Інтерактивна панель EdPro Touch 65''

для поширення екрану комп'ютера або мобільного 
пристрою, написання маркерами, запам'ятовування та 
поширення написаного, інтерактивного опитування під час 
презентації тощо

1 142210 142210

2 Планшет Lenovo Tab M8 FHD 3/32 WiFi для перетворення зображень на планшетах у мініатюрні 
проєктори голограм

11 5000 55000
3 Проєктор піраміди дисплея 3D до планшетів та смартфонів 12 243 2916
4 Мобільна шафа для зарядки ноутбуків, планшетів, телефонів для зберігання та підзарядки планшетів 1 26000 26000

5 Голографічний проєктор 3D 65 см (WI-FI) для 3D візуалізації зображення в повітрі без видимості 
самого пристрою 1 27000 27000

6 Окуляри доповненої реальності 

для відображення цифрової інформації поверх реального 
світу, надаючи голограми високої чіткості, які залишаються 
там, де їх розміщуємо, і які реагують як фізичні об'єкти при 
взаємодії з ними

1 150000 150000

7 Графічний планшет 2 в 1 для створення 3D зображень та для використання як 
стандарний LCD планшет 1 2870 2870

8 Комплект для VR (ПК, окуляри, маніпулятори)+ПЗ для створення та відображення об'єктів у віртуальній 
реальності 1 120500 120500

9 Скляна відео дошка 174*100 для дистанційного навчання та створення відео матеріалів 1 105000 105000

10 Інтерактивний модуль/активатор поверхні Iboard ft96 для перетворення стіни кабінету, дверей чи натяжного 
екрану у інтерактивну дошку з підтримкою 10 дотиків 1 10000 10000

11 Фліпчарт Smart Technologies Smart Kapp 42"
для організації спільної  та віддаленої (через сканування 
QR-коду) роботи, синхронного відображення даних на 
мобільних пристроях користувачів та їх збереження

1 17300 17300

12 Освітній навчальний комплекс з Arduino Робототехніки
для розвитку таких навичок як: побудова алгоритмів, 
конструювання, складання схем і механізмів, робота з 
інформацією, аналіз і передача її на відстань

1 3700 3700

13 Розробка та впровадження мобільного застосунку для супроводу функціонування Цифрового хабу 1 70000 70000

14
Розробка програм, методичних матеріалів (рекомендації, 
електронні курси) та проведення тренінгів, воркшопів для 
освітян

1 100000 100000

15 Резерв на інфляцію 20% 166499

Загалом 998995


