
ВІДОМОСТІ 

про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення 

освітньої діяльності загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 19 м. 

Житомира за рівнем повної загальної середньої освіти, необхідного для 

виконання вимог державного стандарту повної загальної середньої 

освіти  

1. Інформація про загальну площу приміщень, що використовується під час 

освітнього процесу 
Адреса 

приміщен

ня 

Найменуванн

я власника 

майна 

Площа, 

кв. 

метрів 

Найменування 

та реквізити 

документа про 

право власності 

або 

користування 

Документ про право користування 

строк дії 

договору 

оренди 

(з _____ 

по ____) 

наявність 

державної 

реєстрації 

наявність 

нотаріального 

посвідчення 

м. 

Житомир  

вул. Л. 

Українки  

буд. 71 

 

Територіальна 

громада м. 

Житомира а 

особі 

Житомирсько

ї міської ради 

7017,6 Витяг з 

Державного  

реєстру речових 

прав на 

нерухоме майно 

про реєстрацію 

права власності 

Індексний номер 

витягу: 

10189271 від 

30.09.2013 року 

Номер запису 

про право 

власності: 

2699626 

Реєстраційний 

номер обєкта 

нерухомого 

майна:  

170240918101 

   

 

2. Забезпечення приміщеннями навчального призначення, іншими 

приміщеннями, спортивними майданчиками 

Найменування 

приміщень 

навчального 

призначення, інших 

приміщень, 

спортивних 

майданчиків 

(відповідно до 

Кількість приміщень, 

одиниць 

Площа з розрахунку на 

одного учня, кв. метрів 

Відомості про 

приміщення 

(власні/в 

оперативному 

управлінні/у 

господарському 

віданні/наймі/ 

оренді тощо) 



нормативів 

матеріально-

технічного 

забезпечення) 

необхідна фактична необхідна фактична  

Класні приміщення 

для учнів початкових 

класів  

(№№1,3,4,5,6,7,18,19, 

20,21,22, 23,24) 

13 13 2,4 м² 2 м² 
 

Кабінет математики  

(№35) 

1  1 2,4 м² 2 м²  

Кабінет фізики  

(№27) 

2 1 2,8 м² 2,4 м²  

Кабінет хімії 

(№13) 

2  1 2,8 м² 2,4 м²  

Кабінет біології 

(№12) 

2  1 2,8 м² 2,4 м²  

Лаборантська 

кабінету фізики  

1 1 16 м² 
(заг. площа) 

19,8 м² 
(заг. площа) 

 

Лаборантська 

кабінету хімії  

1 1 16 м² 
(заг. площа) 

18,6 м² 
(заг. площа) 

 

Лаборантська 

кабінету біології 

1 1 16 м² 
(заг. площа) 

20,2 м² 
(заг. площа) 

 

Лаборантська 

кабінету 

інформатики 

1 1 16 м² 
(заг. площа) 

20,2 м² 
(заг. площа) 

 

Кабінет української 

мови та літератури 

(№10,15,36) 

3  3 2,4 м² 2 м²  

Кабінет зарубіжної 

літератури 

(№33) 

1 1 2,4 м² 2 м²  

Кабінет іноземної 

мови 

(№11,26,31) 

5  3 2,4 м² 2,2 м²  

Кабінет інформатики 

(№2,28,30) 

4 3 6 м² 4,5 м²  

Кабінет предмета 

«Захист України» 

(№25) 

1 1  2,4 м² 1,7 м²  

Кімната для 

зберігання зброї 

1 1 6 м² 
(заг. площа) 

8,4 м² 
(заг. площа) 

 

Кімната для чищення 

зброї 

1 1 9 м² 
(заг. площа) 

11,2 м² 
(заг. площа) 

 

Кабінет основ 

здоров'я 

(№ 14) 

1 1 2,4 м² 2 м²  

Кабінет 

правознавства 

(№ 16) 

1 1 2,4 м² 2,2 м²  

Кабінет економіки 1 1 2,4 м² 2 м²  



(№ 37) 

Логопедичний 

кабінет 

1 1 18 м ² 
(заг. площа) 

16 м² 
(заг. площа) 

 

Інклюзивно-ресурсна 

кімната 

1 1 - 

 

18 м² 
(заг. площа) 

 

Ізолятор 1 1 - 16,4 м² 
(заг. площа) 

 

Методичний кабінет 1 1 8 м² 3,2 м²  

Спортивна зала 2 1 288 м² 
(заг. площа) 

267,7 м² 
(заг. площа) 

 

Роздягальні для 

дівчаток і хлопчиків 

2 2 - по 10 м² 
(заг. площа) 

 

Інвентарна 1 1 16 м² 
(заг. площа) 

12,8 м² 
(заг. площа) 

 

Кімната для вчителів 

фізичного виховання 

1 1 - 5,3 м² 
(заг. площа) 

 

Кабінет історії  

(№ 32) 

1 1 2,4 м² 2,2 м²  

Кабінет географії 

(№29) 

1 1 2,4 м² 2,2 м²  

Кабінет 

обслуговуючої праці 

(№9) 

1 1 2,4 м² 2 м²  

Інвентарна 1 1 18 м² 
(заг. площа) 

12,7 м² 
(заг. площа) 

 

Кабінет технічної 

праці 

(№ 8) 

1 1 2,4 м² 3,3 м²  

Інвентарна 1 1 18 м² 
(заг. площа) 

11,5 м² 
(заг. площа) 

 

Кабінет музичного 

мистецтва (№ 39) 

1 1 2,4 м² 2 м²  

Інвентарна 1 1 12 м² 
(заг. площа) 

14 м² 
(заг. площа) 

 

Кабінет художньої 

культури (34) 

1 1 2,4 м² 2 м²  

Кабінет спортивної 

слави (38) 

1 1 2,4 м² 2 м²  

Актова зала 1 1 - 166,4 м² 
(заг. площа) 

 

Інвентарна  1 1 12 м² 
(заг. площа) 

12,9 м² 
(заг. площа) 

 

Артистична 

роздягальня 

1 1 12 м² 
(заг. площа) 

11 м² 
(заг. площа) 

 

Приймальня 1 1 16 м² 
(заг. площа) 

18,2 м² 
(заг. площа) 

 

Кабінет директора 1 1 32 м² 
(заг. площа) 

17,3 м² 
(заг. площа) 

 

Кабінет заступників 

директора з НВР 

1 1 12 м²  
(заг. площа) 
2 робочих 

місця 

19,3 м² 
(заг. площа) 
3 робочих 

місця 

 



Учительська 1 1 8 м² на 1 

робоче місце 

2,3 м²  

Їдальня 1 1 0,85 м² на 1 

місце 

0,41 м²  

Бойлерна 1 1 - 9,6 м² 
(заг. площа) 

 

Підсобні 

приміщення для 

зберігання інвентарю 

для прибирання 

3 3 3 м² 
(заг. площа) на 

кожному 

поверсі 

3 м² 
(заг. площа) 

На кожному 

поверсі 

 

Архів 1 1 - 4,4 м² 
(заг. площа) 

 

Бібліотека 1 1 100 м² 
(заг. площа) 

68,8 м² 
(заг. площа) 

 

Бухгалтерія 1 1 - 17 м² 
(заг. площа) 

 

Кухня 1 1 50 м² 
(заг. площа) 

65,8 м² 
(заг. площа) 

 

Книгосховище 2 2 45 м² 
(заг. площа) 

22,4 м² 
(заг. площа) 

 

Кабінет психолога та 

соціального педагога 

1 1 12 м² 
(заг. площа) 

22,8 м² 
(заг. площа) 

 

Спортивний 

майданчик 

1 1 5610 м² 
(заг. площа) 

4278 м² 
(заг. площа) 

 

Кабінет заступника 

директора з ВР та 

педагога 

організатора  

1 1 - 17,7 м² 
(заг. площа) 

 

Медичний кабінет 1 1 18 м² 
(заг. площа) 

17,3 м² 
(заг. площа) 

 

Туалет 6 6 - по 13 м² 
(заг. площа) 

кожний 

 

Гардероб 1 1 0,2 м² 0,2 м²  

Кабінет заступника 

директора з ГР 

1 1 9 м² 
(заг. площа) 

8,6 м² 
(заг. площа) 

 

Тир 1 1 180 м² 175,3 м²  

Службове 

приміщення для 

технічного 

персоналу 

1 1 - 13,7 м² 
(заг. площа) 

 

 

3. Обладнання навчальних приміщень та майданчиків  

 

 

 

 

 

 



Найменува

ння  

навчальних  

приміщень  

та 

майданчиків 

Найменування засобів навчання та обладнання Необхідна кількість, 

одиниць 

Фактична 

кількість  

одиниць 

(на 

кабінет) 

Відсот

ок 

потреб

и 

 Обладнання, витратні матеріали та електронні освітні ресурси   

 1. Цифрове обладнання, електронні освітні ресурси   

Кабінети 

для учнів 

початкових 

класів  

 

(1,3,4,5,6,7,

18,19,20,21,

22,23,24) 

 

 

Мультимедійний проєктор з короткофокусним 

об’єктивом та інтерактивними функціями (за 

необхідності - з маркерною дошкою або 

екраном)/ мультимедійний проєктор з 

короткофокусним об’єктивом та 

інтерактивною дошкою / мультимедійний 

проєктор з короткофокусним об’єктивом (за 

необхідності - з маркерною дошкою або 

екраном) / інтерактивна панель 

13 Для 

навчальних 

кабінетів з 

персональним(

и) 

комп’ютером(а

ми) (крім 

інтерактивних 

панелей з 

вбудованим 

комп’ютером).  

10 23% 

 

Телевізор Smart TV 13 За потребою.  

Для 

навчальних 

кабінетів з 

підключенням 

до Інтернету. 

0 100% 

 
 

Багатофункціональний пристрій (БФП) у 

складі принтера, сканера, копіра 

13 За потребою - з 

можливістю 

кольорового 

друку. 

9 31% 

 

Витратні матеріали для БФП: 
 

 

 

26 

 

26 

 

 

6500

0 

 
  

- набір чорнила (чорне); 2 набори. 0 100% 

- набір чорнила (кольорове); 2 набори (за 

потребою). 

0 100% 

- папір багатофункціональний офісний А4 Загалом не 

менше 5000 

аркушів. 

0 100% 

 

Документ-камера цифрова 13 Для 

навчальних 

кабінетів з 

персональним(

0 100% 



и) 

комп’ютером(а

ми). 
 

Електронні освітні ресурси (крім електронних 

підручників) 

13 Повинні 

відповідати 

вимогам та 

тематиці 

навчальних 

програм. 

10 23% 

2. Пристосування   

 
 

Дошка аудиторна магнітно-крейдова 

стаціонарна або магнітно-маркерна 

стаціонарна/портативна 

13 Повинна мати 

лоток для 

приладдя.  

Магнітно-

маркерна 

дошка біла, на 

металевій 

основі. 

13 0 

 

Дошка коркова 13 

 
13 0 

 

Аксесуари та витратні матеріали до дошок: 
  Відповідно до 

типу дошки, 

магнітно-

крейдової або 

магнітно-

маркерної. 

  

- набір маркерів з тримачем;  

13 

 

13 

10 23% 

- набір магнітів; 
10 23% 

- губка для витирання; 
 

13 

10 23% 

- засіб для чищення дошки; 
 

13 

10 23% 

- набір кольорової крейди 
 

13 

10 23% 

 

Магнітна дошка фліпчарт / магнітна дошка-

мольберт 

13 

 
 

Повинна мати 

лоток для 

приладдя. 

6 54% 

папір для дошки фліпчарта або дошки-

мольберта 

1560 Загалом не 

менше 120 

аркушів. 

0 100% 

 

Папір А3 
6500 

Загалом не 

менше 500 

аркушів. 

0 100% 



 

Папки-реєстратори 20 У т. ч. для 

портфоліо 

здобувачів 

освіти. 

15 25% 

 

Ламінатор 13 Формату А4. 9 31% 

плівка для ламінування  

2600 

Загалом не 

менше 200 шт. 

0 100% 

3. Меблі   
 

Стіл (парта) учнівський(а) 416 У т. ч. з 

регульованою 

висотою.  

320 23% 

 

Стіл учительський 13 

 
13 0 

 

Стілець учнівський 416 У т. ч. з 

регульованою 

висотою. 

320 23% 

 

Стілець для вчителя 13 

 
13 0 

 

Відкриті шафи для зберігання засобів 

навчання 

13 За потребою, 

відповідно до 

площі 

приміщення. 

10 23% 

 

Контейнери для роздаткового матеріалу / 

конструкторів 

13 
За потребою. 10 23% 

 

Шафи/секції/стелажі для особистих речей 

дітей/ шафи для одягу / змінного взуття 

13 

 
13 0 

 

Шафа/секція/стелаж для особистих речей 

педагогічного працівника 

13 

 
13 0 

 

Комп’ютерний стіл / стіл для принтера 13 

 
10 23% 

 

Мобільний стелаж 
13 

За потребою. 0 100% 
 

Парта-конторка 
13 

За потребою. 0 100% 
 

Стіл для роботи з конструктором(ами) 13 За потребою. 0 100% 



 

М’яке крісло-мішок 13 

 
10 23% 

Мовно-літературна освітня галузь   

1. Друковані засоби навчання   
 

Комплект навчально-наочних засобів для 

навчання грамоти/письма (на магнітах): 

13 Для засобів 

навчання та 

обладнання 

для вивчення 

мов корінних 

народів, 

національних 

меншин - за 

потребою. 

10 
23% 

- український алфавіт (друковані й рукописні 

літери, великі і малі); 
13 

10 23% 

- алфавіт мов корінних народів, національних 

меншин (друковані й рукописні літери, великі 

та малі); 

13 

0 100% 

- зразки каліграфічного письма букв (великих 

та малих) та їх з’єднань українського алфавіту 

та мов корінних народів, національних 

меншин; 

13 

10 23% 

- зразки з’єднань букв (нижнього, середнього, 

верхнього); 
13 

10 23% 

 
- вимоги до правильної постави під час письма 

та користування письмовим приладдям; 
13 

13 0 

- флеш-картки 13 
10 23% 

 

Набори для навчання грамоти та читання: 

  
  

- каса букв та складів; 13 
10 23% 

- набір карток з графічним позначенням 

мовних одиниць (звуки, склади, слова) 

13 
10 23% 

 

Набір таблиць: 

  
  

- вправи для збільшення кута зору, поля 

читання; 

 

13 

10 23% 

- вправи для формування навичок читання 13 
10 23% 

 

Набір таблиць до основних розділів 

граматичного матеріалу 

13 

 

0 100% 



 

Набори (комплекти) сюжетних та предметних 

малюнків (для розвитку мовлення, словникові 

слова та їх написання, до казок) (по класах) 

13 Відповідно до 

вимог 

навчальної 

програми. 

0 100% 

 

Словники з української мови та мов корінних 

народів, національних меншин, у тому числі 

ілюстровані та/або комбіновані: 

 

Для засобів 

навчання та 

обладнання 

для вивчення 

мов корінних 

народів, 

національних 

меншин - за 

потребою. 

  

- орфографічний; 13 
0 100% 

- тлумачний; 13 
0 100% 

- синонімів; 13 
0 100% 

- антонімів; 13 
0 100% 

- перекладний 13 
0 100% 

 

Бібліотечка дитячої літератури (дитяча 

художня література, дитячі енциклопедії, 

довідники, журнали, газети тощо) 

13 

 
13 0 

 

Набір настільних розвивальних ігор: 

  
  

- мовне лото, доміно; 13 
10 23% 

- літературне лото, доміно; 13 
10 23% 

- ребуси, головоломки; 13 
10 23% 

- кубики для настільної гри з піктограмами 

тощо 
13 

10 23% 

Мовно-літературна освітня галузь (іншомовна освіта)   

1. Друковані засоби навчання   
 

Набір таблиць (для мов, що вивчаються) на 

магнітах: 

 
 

 
  

- алфавіт; 13 
10 23% 

- транскрипційні знаки; 13 
10 23% 

 

- граматичні, до розділів граматичного 

матеріалу, передбаченого навчальною 

13 

 

  

 
10 23% 



програмою; 

 
- календар 13 

10 23% 

 

Набір букв на магнітах (англійська, німецька, 

французька, іспанська тощо) 

13 

 
10 23% 

 

Каса букв та буквосполучень 13 + 

180 

 
10+45 23% 

 

Набори тематичних, сюжетних, предметних 

малюнків (картинок) відповідно до тем 

навчальної програми 

131 

 
0 100% 

 

Словники перекладні, в тому числі 

ілюстровані 

72 

 
0 100% 

 

Дитяча художня література іноземною мовою, 

що вивчається 

13 

 
10 23% 

 

Карти:  
 

 
  

- географічна карта Європи; 13 
10 23% 

- географічна карта країни, мова якої 

вивчається 
13 

10 23% 

 

Навчальний набір грошових знаків країн, мови 

яких вивчаються 

13 

 
0 100% 

 

Настільні розвиваючі ігри (лото, доміно, 

кубики) мовою, що вивчається 

13+ 

72 

 
10+60 23% 

 

Комплекти для рольових ігор відповідно до 

тем навчальної програми 

13 + 

72 

10+60 23% 

Математична освітня галузь   

1. Друковані засоби навчання   
 

Набір таблиць (у т. ч. магнітні, пазли):  

13 
 

   

- зразки каліграфічного письма цифр і знаків; 
10 23% 

- ознаки, властивості, відношення предметів; 13 
10 23% 

- розташування у просторі й на площині; 13 
10 23% 



- лічба (кількісна, порядкова); 13 
10 23% 

- нумерація чисел, склад числа; 13 
10 23% 

- дії над числами, взаємозв’язок дій над 

числами; 
13 

10 23% 

- таблиця множення; 13 
10 23% 

- закони та властивості арифметичних дій; 13 
10 23% 

- математичні вирази; 13 
10 23% 

- рівняння; 13 
0 100% 

- геометричні фігури, геометричні тіла та їх 

властивості; 13 

13 

10 23% 

- величини та їх одиниці; 
10 23% 

- задачі, типові задачі, опорні схеми; 13 
10 23% 

- таблиці до тем навчальної програми; 13 
10 23% 

- набір / таблиця, що відображає частину 

цілого в крузі; 
13 
 

10 23% 

- набір для вивчення розряду числа, таблиця 

розрядів 
13 
 

10 23% 

 

Набори карток (у т. ч. на магнітах): 
13 

 
10 23% 

- для лічби та усного рахунку від 0 до 100; 13 + 

72 

10+60 23% 

- склад числа; 13+7

2 

10+60 23% 

- для математичних диктантів; 208 
160 23% 

- ілюстрації до типових задач 208 
160 23% 

 

Числова лінійка:  

 

0 

Не менше 2 м, 

з можливістю 

кріплення 

карток і 

  

- від 0 до 100 з набором карток до неї (десятки, 

одиниці, чисті); 

10 100% 



- від 0 до 1000 з набором карток до неї (сотні, 

десятки, одиниці, чисті) 
0 

письма 

маркером. 

10 100% 

 

Квадрат сотенний (математичний куб) 13 Не менше 

10х10 см. 

10 23% 

 

Настільні логіко-розвивальні ігри 13 

 
10 23% 

 

Математичне віяло (від 1 до 20) 360 

 
320 23% 

2. Інструменти   
 

Контрольно-вимірювальні: 

  
  

- метр навчальний з кольоровою шкалою; 13 
10 23% 

- метр з сантиметровим діленням; 13 
10 23% 

- трикутники (45°, 30°-60°); 0 
0 100% 

- циркуль; 13 
10 23% 

- рулетка (на менше 1 м); 13 
10 23% 

- лінійка (не менше 15 см); 13 
10 23% 

- ваги математичні (математичний баланс) 13 
10 23% 

3. Моделі   
 

Модель-аплікація «Числова пряма» 72 

 
60 23% 

 

Набір геометричних тіл та фігур 13 

 
10 23% 

 

Модель демонстраційного механічного 

годинника (24 години, не менше 2-х стрілок) 

13 

 
10 23% 

 

Модель механічного годинника (24 години, не 

менше 2-х стрілок) 

13 

 
5 62% 

4. Прилади і пристосування   
 

Комплекти лічильного матеріалу роздаткові 

для: 

 
 

Палички, 

фішки 

двосторонні. 

  

- лічби від 0 до 1000; 13 
10 23% 



- вивчення складу числа 13 
10 23% 

 

Набірне/магнітне полотно 13 За потребою. 0 100% 
 

Каса цифр і лічильного матеріалу на 

магнітному кріпленні (предметні картинки, 

геометричні фігури тощо) 

13 

 
10 23% 

 

Лічильний матеріал (наприклад, набір 

Кюізенера, геометричні фігури тощо) 

13 
10 23% 

 

Математичне дзеркало 13 
0 100% 

 

Контрольно-вимірювальні: 

 
  

- терези демонстраційні з набором важків; 13 
10 23% 

- терези з набором важків; 13 
10 23% 

- набір годинників пісочних (не менше 3-х від 

1 до 5 хв.); 

13 
10 23% 

- термометр; 13 
10 23% 

- спідометр; 13 
0 100% 

- набір мірного посуду (з не крихкого 

матеріалу) об’ємом від 50 до 500 мл 

72 
60 23% 

 

Математичний магнітно-маркерний планшет 360 За потребою. 300 
23% 

 

Набір цифр і математичних знаків на дошці 

(математичний планшет або геоборд)) 

72 

 
60 23% 

 

Танграм 13+7

2 

 
10+60 23% 

 

Набір для вивчення часток і дробів 13+7

2 

 
10+60 23% 

 

Навчальний набір грошових знаків України 72 

 
0 100% 

 

Рахівниця / абакус навчальний 13  

 
5 62% 

 

Навчально-наочні засоби (наприклад, блоки 

Дьєнеша, творчі ігри для вивчення цифр, 

арифметичні/ числові/математичні штанги 

13 

 
0 100% 



тощо) 

 

Набір настільних розвивальних ігор: 
  

 
  

- шахи, шашки; 
13 

  

10 23% 

- маршрутні ігри; 13  
0 100% 

- розрізні пазли / картинки; 13  
10 23% 

- головоломки тощо 13 
10 23% 

Природнича освітня галузь   

1. Друковані засоби навчання   
 

Карти настінні: 

  
  

- фізичні (світу, півкуль, України, регіону); 13 
10 23% 

- політична світу, адміністративно-

територіальна України; 
13 

10 23% 

- тематичні (природні зони, корисні копалини, 

рослинний та тваринний світ, природо-

заповідний фонд, історико-етнографічна, 

народні промисли) карти України 

13 
 

0 100% 

 

Комплекти плакатів: 

 

Відповідно до 

тем навчальної 

програми. 

  

- Земля; 13 
0 100% 

- нежива природа; 13 
0 100% 

- жива природа; 13 
0 100% 

- система органів тіла людини; 13 
0 100% 

- охорона природи; 13 
0 100% 

- пори року; 13 
0 100% 

- праця людей 13 
0 100% 

 

Календар природи 13 

 
13 0 



 

Набори плакатів 13 Відповідно до 

тем навчальної 

програми. 

0 
100% 

 

Атласи 72 

 
0 100% 

2. Об’єкти натуральні   
 

Гербарії: 

  
  

- дикорослі, культурні рослини; 13 
0 100% 

- рослини природних зон України; 13 

13 

0 100% 

- лікарські, отруйні рослини; 
0 100% 

- бур’яни 13 
0 100% 

 

Колекції: 

  
  

- гірські породи; 13 
10 23% 

- корисні копалини та продукти їх переробки; 13 
10 23% 

- насіння та плоди (овочевих, зернових, 

прядивних, плодово-ягідних, квітково-

декоративних культур); 

13 

 
 

0 100% 

- розвиток комах; 13 
0 100% 

- ґрунти; 13 
0 100% 

- морське дно; 13 
0 100% 

 
- кора дерев 13 

0 100% 

3. Моделі   
 

Модель, що відображає кругообіг води в 

природі 

13 

 
10 23% 

 

Скелет людини 13 

 
0 100% 

 

Модель будови рослин 13 

 
10 23% 

 

Модель тіла людини, розбірна 13 

 
0 100% 



 

Модель-фартух, що відображає внутрішню 

будову тіла людини 

13 

 
10 23% 

 

Телурій 13 

 
2 85% 

 

Глобуси: 13 Діаметр не 

менше 250 мм. 

  

- фізичний; 13 
5 62% 

- політичний; 13 
0 100% 

- будова Землі 13 
0 100% 

4. Прилади і пристосування   
 

Термометр (зовнішній, кімнатний) 13 

 
13 0 

 

Компас шкільний 180 

 
50 82% 

 

Лупа ручна шкільна 180 

 
50 82% 

 

Банка з кришкою-лупою 72 З не крихкого 

матеріалу. 

0 100% 

 

Секундомір 13 

 
10 23% 

 

Рулетка, шнур мірний 72 Довжиною не 

менше10 м. 

0 100% 

 

Мікроскоп шкільний 13 За потребою.   10 23% 

 

Магніт смуговий лабораторний 180 

 
0 100% 

 

Мобільна метеостанція 1 За потребою. 0 
100% 

 

Опадомір 13 

 
0 100% 

5. Інвентар   
 

Набір лабораторний демонстраційний 13 Орієнтовний 

склад: штатив, 

мірна склянка, 

лійка, набір 

фільтрувальног

о паперу, 

пінцет, 

10 23% 



затискач, 

мірний 

циліндр, 

піпетка, 

промивач, 

планшет для 

дослідних 

зразків, ящик 

для зберігання.  
 

Лабораторний набір з вивчення явища 

магнетизму 

72 Для 

молодшого 

шкільного 

віку. 

0 
100% 

 

Лабораторний набір з вивчення елементарних 

фізичних явищ (сила, рух, швидкість тощо) 

72 Для 

молодшого 

шкільного 

віку. 

0 
100% 

 

Лабораторний набір для дослідження 

властивостей води, різних речовин та тіл 

72 Для 

молодшого 

шкільного 

віку. 

0 
100% 

 

Набір лабораторний 72 Орієнтовний 

склад: піпетки, 

планшет для 

дослідних 

зразків, чашка 

Петрі, посуд 

для зберігання 

дослідних 

зразків з 

кришкою, 

пробірки мірні 

з кришкою, 

ящик для 

зберігання. 

Можливе 

додаткове 

обладнання. 

0 
100% 

 

Набір для спостереження за розвитком і 

ростом рослин 

13 

 
0 100% 

Технологічна освітня галузь   

1. Друковані засоби навчання   



 

Таблиці загальних тем (організація робочого 

місця, правила безпеки на уроці, правила 

користування окремими інструментами, 

економне ставлення до використання 

матеріалів) 

13 

 
0 100% 

 

Набір таблиць 13 Відповідно до 

тем навчальної 

програми. 

0 
100% 

 

Набір технологічних карт 13 Відповідно до 

тем навчальної 

програми. 

0 
100% 

2. Об’єкти натуральні   
 

Об’єкти народних ремесел 13 

 
  

 

Колекції: 

 

Відповідно до 

тем навчальної 

програми. 

  

- породи деревини; 13 
0 100% 

- види тканин та ниток, зразки сировини для їх 

виготовлення; 

 

13 

0 100% 

- види паперу; 13 
0 100% 

- витинанки; 13 
0 100% 

- писанки тощо 13 
0 100% 

3. Прилади та приладдя   
 

Набір посуду для сервірування 1 

 
0 100% 

 

Набори для колективної творчості (різні види, 

в т. ч. для в’язання гачком, вишивання/ 

квілінгу/аплікації/писанкарства тощо) 

180 

 
0 100% 

 

Набори канцелярського приладдя 180 За потребою.  

Орієнтовний 

склад: олівці, 

фігурні 

ножиці, 

кольоровий 

папір тощо. 

10 23% 



4. Інструменти   
 

Конструктори для вивчення різних 

конструкцій та механізмів 

13 

 
10 23% 

 

Набір інструментів, приладів та пристосувань 

для догляду за кімнатними рослинами 

72 

 
0 100% 

 

Ігрові набори для конструювання з різними 

способами з’єднання деталей 

72 

 
10 23% 

Інформатична освітня галузь   

1. Друковані засоби навчання   
 

Дидактичний матеріал для моделювання 

алгоритмів 

180 

 
0 100% 

 

Схеми/таблиці/картки про будову комп’ютера 13 

 
0 100% 

2. Інструменти   
 

Набір для розвитку алгоритмічного мислення 13 Для 

молодшого 

шкільного 

віку. 

0 100% 

3. Прилади та пристосування   
 

Робототехнічний набір для здійснення 

програмованого руху 

72 З полями-

килимками, 

наприклад у 

вигляді карт, 

літер, чисел, 

фігур тощо. 

0 100% 

Соціальна і здоров’язбережувальна освітня галузь   

1. Друковані засоби навчання   
 

Комплекти плакатів: 

  
  

- будова тіла людини; 13 
10 23% 

- здоров’я людини; 13 
10 23% 

- корисні і шкідливі звички; 13 
0 100% 



- фізична складова здоров’я; 13 
0 100% 

- правильне харчування; 13 
0 100% 

- здоровий спосіб життя; 13 
0 100% 

- особиста гігієна школяра; 13 
0 100% 

- соціальна складова здоров’я; 13 
0 100% 

- безпека життєдіяльності; 13 
0 100% 

 
- правила поведінки в природному, 

техногенному та соціальному оточенні; 

 

13 

0 100% 

 
- безпека на дорозі; 13 

0 100% 

- небезпечні тварини; 13 
0 100% 

- надання домедичної допомоги; 13 
0 100% 

- емоції людини; 13 
0 100% 

- екологічна культура, дбайливе ставлення до 

довкілля; 
13 

0 100% 

- правила пожежної безпеки 13 
 

0 100% 

2. Прилади та пристосування   
 

Аптечка медична 13 

 
13 0 

 

Килимок (дитячий каремат) або килимок-

конструктор з пазлів для занять на вулиці 

416 

 
0 100% 

 

Модель, що відображує гігієну зубів 13 

 
0 100% 

 

Ростомір 13 

 
13 0 

 

Модель світлофора, набір дорожніх знаків 13 

 
0 100% 

 

Віяло з зображеннями дорожніх знаків 180 

 
0 100% 

 

Поле для гри Твістер 13 

 
0 100% 



 

Світловідбивні жилети для дітей 416 

 
0 100% 

 

Масажні килимки, доріжки 416 

 
0 100% 

 

Килим з дорожньою розміткою 13 

 
0 100% 

 

Спортивний інвентар: 

 

За потребою.   

- м’яч; 26 
0 100% 

- скакалка; 195  
0 100% 

- обруч 195 

 

195 

0 100% 

- гімнастичні палиці 
0 100% 

  

Громадянська та історична освітня галузь 

1. Друковані засоби навчання   
 

Зображення символів держави 13 

 
13 0 

 

Таблиці, плакати, календарі 13 

 
13 0 

- до пам’ятних дат (подій) держави, традицій і 

свят українського народу; 

 

13 

13 0 

- охорони природи і довкілля; 13 
13 0 

- портрети історичних осіб, політичних діячів, 

визначних постатей; 

 

13 

13 0 

- ілюстрації історичних пам’ятників, 

архітектурних споруд, пам’яток культури, 

об’єктів культурно-історичної спадщини 

рідного краю, України; 

13 

 
 

13 0 

- ілюстрації предметів народно-ужиткового 

побуту 
13 
 

13 0 

2. Об’єкти натуральні   
 

Предмети символіки українського народу 13 

 
0 100% 



Мистецька освітня галузь   

1. Друковані засоби навчання   
 

Таблиці: 

  
  

- репродукції картин художників; 13 
0 100% 

- зразки різних видів мистецтва; 13 
0 100% 

- з кольорознавства; 13 
0 100% 

- з тем навчальної програми 13 
0 100% 

2. Моделі та муляжі   
 

Набір геометричних тіл та фігур 13 За потребою. 10 23% 
 

Фігури людини і тварин з рухомими 

частинами 

13 

 
0 100% 

3. Прилади та пристосування   
 

Акустична система 1 Активна. 

Інтерфейс 3.5 

mm (Mini-

Jack), кількість 

каналів не 

менше 2.0. 

0 
100% 

 

Мікрофон 1 

 
0 100% 

 

Камертон 1 

 
0 100% 

 

Метроном механічний 1 

 
0 100% 

 

Набір магнітних нотних знаків 13 

 
0 100% 

 

Ширма для лялькового театру 13 

 
0 100% 

 

Набір ляльок, фігур та декорацій для 

лялькового театру: 

13 

 
10 23% 

- в національному одязі (різнонаціональна); 13 
10 23% 

- літературні та казкові персонажі; 13 
10 23% 



- ляльки-рукавички для лялькового театру; 13 
10 23% 

- маски казкових героїв та тварин  

13 

0 100% 

 

Набір іграшок: 

 

Розмір не 

менше 20 см. 

  

- тварини дикі та домашні (реалістичні); 13 
10 23% 

- літературні персонажі  

13 

0 100% 

4. Обладнання загального призначення   
 

Палітри та пензлики 360 

 
360 100% 

 

Мольберти 13 

 
5 62% 

 

Дошка з нотним станом (магнітна) 13 

 
0 100% 

 

Стіл для малювання піском 13 

 
0 100% 

 

Витратні матеріали для різних видів творчості 

(наприклад, глина, фарби, альбоми для 

малювання, кінетичний пісок тощо) 

13 
Відповідно до 

потреб 

освітнього 

процесу. 

13 0 

5. Музичні інструменти   
 

Дитячі музичні інструменти: 

 

За потребою.   

- сопілка; 13 
10 23% 

- ксилофон; 13 
0 100% 

- металофон; 13 
0 100% 

- трикутник; 13 
10 23% 

- маракаси; 13 
10 23% 

- трищітки; 13 
10 23% 

- бубен; 13 
10 23% 



- барабанчик; 13 
10 23% 

- дзвіночки; 13 
10 23% 

- свистульки; 13 
0 100% 

- дерев’яні ложки; 13 
0 100% 

- діатонічні дзвіночки; 13 
10 23% 

- дитячі музичні пластикові трубки; 
 

13 

0 100% 

- акордеон; 13  
0 100% 

- баян; 
 

13 

0 100% 

- фортепіано; 13 

 

0 100% 

- дитячий клавішний синтезатор 13 
0 100% 

 

Найменування 

навчальних 

приміщень та 

майданчиків 

Найменування навчального обладнання 
Необхідна 

кількість, 

одиниць 

Фактична 

кількість, 

одиниць 

Відсоток 

потреби 

Кабінет 

інформатики 

№ 2 

Двомісні столи 9 9 0% 

Стільці 31 31 0% 

Комп’ютерні столи 10 10 0% 

Вчительський стіл (кутовий) 1 1 0% 

Вчительське крісло 1 1 0% 

Класна дошка 1 1 0% 

Шафа 1 1 0% 

Тумба під телевізор 1 1 0% 

Годинник 1 2 0% 

Кімнатний термометр  1 1 0% 

Зовнішній термометр 1 0 100% 

Куточок державної символіки 1 1 0% 

Стенд змінної інформації 1 1 0% 

Стенд сталої інформації 1 1 0% 

ПК вчителя 1 1 0% 

ПК учня 10 10 0% 

Принтер-сканер-копір 1 1 0% 

Принтер лазер. 1 1 0% 

Демонстраційні дошки 10 10 0% 

Інтерактивний дисплей Prestigio MultiBoard 98" 1 0 100% 

Базове програмне забезпечення для 

інтерактивного дисплею Prestigio MultiBoard 

98" 

1 0 100% 



 

Найменування 

навчальних 

приміщень та 

майданчиків 

Найменування навчального обладнання 
Необхідна 

кількість, 

одиниць 

Фактична 

кількість, 

одиниць 

Відсоток 

потреби 

Кабінет 

трудового 

навчання № 

8 

Верстат горизонтально-фрезерний типу НГФ-

110 4Ш 
1 1 0 % 

Верстат свердлильний настільний типу 2М-112 2 1 50 % 

Верстат токарно-гвинторізний типу ТВ-4(6) 3 4 130 % 

Верстат заточний навчальний типу ЕТШ-1 1 1 0 % 

Верстат електрозаточний типу Е3  1 0 100 % 

Верстак комбінований 27 0 100 % 

Приладдя універсальне для згинання листового 

металу і дроту 
1 0 100 % 

Плита розмічувальна 200 х 200 х 65 мм 27 0 100 % 

Плита розмічувальна 400 х 400 х 65 мм 5 2 60 % 

Прес для штампування  5 0 100 % 

Піч муфельна  2 0 100 % 

Дриль ручна з патроном до 8 мм 27 0 100 % 

Дриль ручна з патроном до 10 мм 27 0 100 % 

Електродриль типу ДЕС-1-1 5 1 80 % 

Брусок абразивний 10 0 100 % 

Конструктор механічний шкільний  5 0 100 % 

Окуляри захисні 17 0 100 % 

Щітка-зметка ручна  27 0 100 % 

Розводка для пилок універсальна  2 0 100 % 

Струбцина металева 120 х 60 мм 27 0 100 % 

Лещата ручні  5 0 100 % 

Лещата машинні (ширина губок 80 мм) з 

ручним приводом 
5 0 100 % 

Бородка слюсарна  27 0 100 % 

Плашка М3, М4, М5, М6, М8, М10, М12 (з 

плашкотримачем)  
27 компл. 0 100 % 

Вороток до М3, М4, М5, М6, М8, М10, М12  27 компл. 0 100 % 

Мітчик М3, М4, М5, М6, М8, М10, М12  3 компл. 0 100 % 

Зубило слюсарне, ширина леза 10 мм 27 0 100 % 

Зубило слюсарне, ширина леза 20 мм 27 0 100 % 

Киянка для робіт із жерстю  27 0 100 % 

Кернер  27 0 100 % 

Кусачки  27 0 100 % 

Молоток слюсарний, 300 г 27 5 82 % 

Молоток слюсарний, 400 г 27 0 100 % 

Молоток слюсарний, 600 г 27 0 100 % 

Різець до токарно-гвинторізного верстата типу 

ТГ:  
   

- прохідний  20 0 100 % 

- відрізний  20 0 100 % 

- підрізний 20 0 100 % 

Свердло спіральне (від 2 до 12 мм)  27 5 82 % 

Фреза для горизонтально-фрезерного верстата:     

- дискова; 5 0 100 % 



- торцева;  5 0 100 % 

- циліндрична  5 0 100 % 

Щітка кордова для чищення напилків, 270 х 60 

мм 
10 0 100 % 

Надфілі (набір 1), насічка 1  2 компл. 0 100 % 

Напилок плоский, насічка 3, довжиною 250 мм 27 15 45 % 

Напилок плоский, насічка 2, довжиною 400 мм 27 0 100 % 

Напилок круглого перерізу, насічка 1  27 5 82 % 

Напилок тригранний, насічка 3  27 0 100 % 

Напилок квадратного перерізу, насічка 3  27 0 100 % 

Напилок напівкруглий 200 - 500 мм 27 компл. 0 100 % 

Ножиці ручні для різання жерсті  27 5 82 % 

Ножиці білошвацькі N 3 .  5 0 100 % 

Ножиці по металу важільні шкільні  1 0 100 % 

Рамка ножівочна  27 5 82 % 

Полотно ножівочне  200 0 100 % 

Ключ гайковий розвідний (до 30 мм)  2 0 100 % 

Ключ гайковий розвідний (до 19 мм)  2 0 100 % 

Ключ гайковий торцевий (від 6 до 19 мм)  5 компл. 0 100 % 

Ключ рожковий (8 - 22 мм)  5 компл. 0 100 % 

Ключ рожковий (22 - 30 мм)  5 компл. 0 100 % 

Обжимки, підтримки, натяжки для клепання  27 компл. 0 100 % 

Викрутка  27 компл. 0 100 % 

Пасатижі 200 мм 27 0 100 % 

Плоскогубці комбіновані  27 0 100 % 

Лінійка вимірювальна металева, 1000 мм 27 0 100 % 

Лінійка вимірювальна металева, 300 мм 27 0 100 % 

Лінійка вимірювальна металева, 150 мм 27 0 100 % 

Кутник слюсарний  27 3 89 % 

Малювалка  27 0 100 % 

Рейсмус слюсарний  27 0 100 % 

Циркуль для розмічування  27 0 100 % 

Мікрометр, 0 - 25 мм 5 1 80 % 

Різьбомір метричний  5 0 100 % 

Штангенциркуль з точністю вимірювання 0,05 

мм 
27 0 100 % 

Штангенциркуль з точністю вимірювання 0,1 

мм 
27 1 97 % 

Матеріали для слюсарних та токарних робіт  27 наб. 0 100 % 

Матеріали для моделювання, конструювання  27 наб. 0 100 % 

Матеріал кріпильний шкільний 27 наб. 0 100 % 

Механізми і передачі  1 0 100 % 

Зубчасті передачі  1 0 100 % 

Фрикційні передачі  1 0 100 % 

Пасові передачі  1 0 100 % 

Черв'ячні передачі  1 0 100 % 

Кривошипно-шатунні механізми  1 0 100 % 

Кулачкові механізми  1 0 100 % 

Рейкові механізми  1 0 100 % 

Ексцентрикові механізми  1 0 100 % 

Штангенциркуль навчальний з точністю 0,1 мм 2 0 100 % 



Ноніус демонстраційний  1 0 100 % 

Комп`ютер вчителя 1 1 0 % 

Інтерактивна дошка 1 0 100 % 

Мультимедійний проектор 1 0 100 % 

Електронні програмні засоби    

Трудове навчання 5 клас (для хлопчиків) 3 0 100 % 

Трудове навчання 6 клас (для хлопчиків) 3 0 100 % 

Трудове навчання (технічні види праці) 7 клас  3 0 100 % 

Трудове навчання (Бібліотека електронних 

наочностей) 5-9 класи 
3 0 100 % 

Таблиці друковані    

Обробка деревини (ручна)  1 компл. 0 100 % 

Обробка деревини (механічна)  1 компл. 0 100 % 

Елементи графічної грамоти 1 компл. 0 100 % 

Електромонтажні роботи  1 компл. 0 100 % 

Елементи машинознавства  1 компл. 0 100 % 

Токарно-гвинторізний верстат  1 компл. 0 100 % 

Техніка безпеки під час роботи у шкільних 

майстернях  
1 компл. 0 100 % 

Ампервольтомметр  27 0 100 % 

Індикатор  5 0 100 % 

Електричний лічильник  1 0 100 % 

Елемент електричного живлення  27 0 100 % 

Плитка електрична лабораторна типу ПЕЛ-300  4 0 100 % 

Електропаяльник (з набором матеріалів)  27 0 100 % 

Вентилятор віконний  5 0 100 % 

Круглогубці  27 0 100 % 

Плоскогубці комбіновані  27 0 100 % 

Пінцет  27 0 100 % 

Пристосування для зняття ізоляції  27 0 100 % 

Ніж монтажний  27 0 100 % 

Викрутки  27 компл. 0 100 % 

Бокоріз  27 0 100 % 

Арматура для електромонтажних робіт  27 компл. 0 100 % 

Електроконструктор  27 наб. 0 100 % 

Електродвигун з пристосуваннями  1 компл. 0 100 % 

Друковані таблиці    

Електромонтажні роботи в 5 класі  1 компл. 0 100 % 

Електромонтажні роботи в 6 класі  1 компл. 0 100 % 

Електромонтажні роботи в 7 класі  1 компл. 0 100 % 

Електромонтажні роботи в 8 класі  1 компл. 0 100 % 

Електромонтажні роботи в 9 класі  1 компл. 0 100 % 

Електромонтажні роботи в 10 класі  1 компл. 0 100 % 

Електромонтажні роботи в 11 класі  1 компл. 0 100 % 

Техніка безпеки під час виконання 

електромонтажних робіт  
1 компл. 0 100 % 

Верстат токарний для обробки деревини  3 2 34 % 

Верстат електрозаточний типу ЕЗ-75  2 0 100 % 

Верстат настільний фуговально-пильний типу 

ФПШ-5  
1 0 100 % 

Верстат шипорізний  1 0 100 % 



Верстат довбальний  1 0 100 % 

Приладдя для визначення механічних 

властивостей матеріалів  
1 0 100 % 

Шило  27 0 100 % 

Молоток столярний 250 г 27 0 100 % 

Киянка  27 0 100 % 

Лобзик  27 5 82 % 

Пилка лобзикова  1000 0 100 % 

Ножівка столярна  27 1 97 % 

Пилка лучкова  27 0 100 % 

Напівфуганок  27 0 100 % 

Свердло перове d=12-30 мм 5 компл. 0 100 % 

Рубанок  27 0 100 % 

Шерхебель  27 0 100 % 

Рашпіль напівкруглого перерізу 250 - 300 мм 27 0 100 % 

Різці для токарного верстата 3 наб. 2 34 % 

Долото столярне 4, 6, 8, 10, 12, 16 мм 27 3 89 % 

Стамески плоскі 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20 мм 27наб. 0 100 % 

Стамеска півкругла  10 0 100 % 

Сокира мала N 1  5 0 100 % 

Цикля  10 0 100 % 

Інструменти для різьби по деревині  27наб. 0 100 % 

Розмічувальні    

Лінійка класна, 1 м, дерев'яна  5 0 100 % 

Косинець класний 45 град., 90 град., 45 град., 

|дерев'яний  
5 1 80 % 

Косинець класний 30 град., 90 град., 60 град., 

дерев'яний  
5 0 100 % 

Циркуль класний, пластмасовий  5 0 100 % 

Транспортир класний, дерев'яний  5 0 100 % 

Лінійка вимірювальна металева 150 мм 27 0 100 % 

Лінійка вимірювальна металева 300 мм 27 0 100 % 

Лінійка вимірювальна металева 500 мм 27 0 100 % 

Метр складальний  27 0 100 % 

Рулетка, 2 м 5 0 100 % 

Рулетка, 5 м 5 0 100 % 

Кутник столярний  27 0 100 % 

Рейсмус столярний  27 1 97 % 

Кліщі 150 мм 27 0 100 % 

Викрутки плоскі  27наб. 0 100 % 

Викрутки хрестоподібні  27наб. 0 100 % 

Викрутки із змінними стержнями  27наб. 0 100 % 

Рубанок навчальний  1 0 100 % 

Шерхебель навчальний  1 0 100 % 

Напівфуганок навчальний  1 0 100 % 

Матеріали для моделювання та конструювання  27 наб. 0 100 % 

Матеріали для роботи з деревиною  27 наб. 0 100 % 

Наждачна шкірка  27наб. 0 100 % 

Набір гвіздків і шурупів  27наб. 0 100 % 

Друковані таблиці    

Технічна праця  1 компл. 0 100 % 



Техніка безпеки під час роботи у шкільних 

майстернях  
1 компл. 0 100 % 

Картки для індивідуальної роботи    

Технологія виготовлення виробів з деревини, 5 

клас 
5 компл. 0 100 % 

Технологія виготовлення виробів з деревини, 6 

клас 
5 компл. 0 100 % 

Технологія виготовлення виробів з деревини, 7 

клас  
5 компл. 0 100 % 

Технологія виготовлення виробів з деревини, 8 

клас  
5 компл. 0 100 % 

Технологія виготовлення виробів з деревини, 9 

клас  
5 компл 0 100 % 

Елементи машинознавства  1 компл. 0 100 % 

Стіл для вчителя з пультом аварійного 

відключення робочих місць. 
1 0 100 % 

Стілець для вчителя 1 1 0 % 

 

Найменування 

навчальних 

приміщень та 

майданчиків 

Найменування навчального обладнання 
Необхідна 

кількість, 

одиниць 

Фактична 

кількість, 

одиниць 

Відсоток 

потреби 

Кабінет 

трудового 

навчання №9 

Оверлок (3 нитки) «Жасмін» 1 1 0% 

Оверлок (4 нитки) «Бутик» 1 1 0% 

Швейна машина ручна 16 16 0% 

Швейна машина «Мальва» 1 1 0% 

Електрична плитка 1 1 0% 

Швейна машинка «Чайка» 1 1 0% 

Парта 10 10 0% 

Стілець 25 25 0% 

Стіл однотумбовий 1 1 0% 

Стілець п/м 2 2 0% 

Полиця для книжок 3 3 0% 

Стінка різна 1 1 0% 

Столи аудиторні 3 3 0% 

Шафа різна 1 1 0% 

Тюль 5 5 0% 

Дошка класна 1 1 0% 

Стіл розкрою 1 1 0% 

Швейна машина «Ягуар» 1 1 0% 

Швейна машина «Бразерс» 1 1 0% 

Розпошивалка 1 1 0% 

Аптечка 1 1 0% 

Вареничниця 1 1 0% 

Вилки Н/З 6 6 0% 

Дзеркало 1 1 0% 

Стенди різні 3 3 0% 

Фільтр мережевий 1 1 0% 

ПК для вчителя  1 1 0% 

портативний комп’ютер учня 15 0 100% 



Настінний термометр 1 1 0% 

Годинник 1 1 0% 

Державна символіка 1 1 0% 

Комплект мультимедійного обладнання або 

мультимедійна дошка 

1 0 100% 

Принтер-сканер колір 1 0 100% 

Ножиці для розкроювання 20 0 100% 

Сантиметрова стрічка 20 0 100% 

Голки машинні 20 0 100% 

Голки звичайні 20 0 100% 

Лінійка 1 м 2 1 50% 

Лінійка закрійника 20 10 50% 

Манікен 1 0 100% 

Гачок в’язальний 2,5-3 20 0 100% 

Спиці в’язальні 20 0 100% 

Комплект для бісероплетіння 20 0 100% 

Вишивальні голки 20 0 100% 

Праска 2 0 100% 

Дошка гладильна 2 1 50% 

 

Найменування 

навчальних 

приміщень та 

майданчиків 

Найменування навчального обладнання 
Необхідна 

кількість, 

одиниць 

Фактична 

кількість, 

одиниць 

Відсоток 

потреби 

Кабінет 

української 

мови та 

літератури 

№ 10 

Державна символіка 1 

 Комплект 

1 

комплект 

0% 

Портрети сучасних українських  письменників  1 1 

комплект 

100% 

Двомісні столи  16 16 0% 

Стільці 32 32 0% 

Учительський стіл 1 1 0% 

Учительський стілець 1 1 0% 

Класна дошка 1 1 0% 

Шафа 2 2 0% 

Годинник 1 1 0% 

Дошка для класного куточка 1 1 0% 

Дошка для куточка здоров’я  1 1 0% 

Стенди  7 7 0% 

Інструкція з безпеки праці та пожежної 

безпеки 

1 1 0% 

Настінний термометр 1 1 0% 

Комплект мультимедійного обладнання:    

А) інтерактивна дошка 1 0 100% 

Б) мультимедійний проектор 1 0 100% 

В) базове програмне забезпечення  1 0 100% 

Навчальний комп’ютерний комплекс:    

А) ПК вчителя 1 1 100% 

Б)  портативний комп’ютер учня 15 0 100% 

Принтер- сканер- копір 1 0 100% 

Панель демонстраційна 1 0 100% 



Телевізор  1 1 0% 

Портрети українських письменників 1 0 100% 

 

Найменування 

навчальних 

приміщень та 

майданчиків 

Найменування навчального обладнання Необхідна 

кількість, 

одиниць 

Фактична 

кількість, 

одиниць 

Відсоток 

потреби 

Кабінет 

англійської 

мови № 11 

Двомісні столи 10 10 0 % 

Стільці 18 18 0 % 

Вчительський стіл 1 0 100 % 

Вчительський стілець 1 1 0 % 

Класна дошка 1 1 0 % 

Годинник 1 1 0 % 

Куточок державної символіки 1 1 0 % 

Інструкції з техніки безпеки під час НС 4 4 0 % 

Класний куточок 0 0 0 % 

Настінний термометр 1 0 100 % 

Комплект мультимедійного обладнання    

А) інтерактивна дошка 1 0 100 % 

Б) мультимедійний проектор 1 0 100 % 

В) базове програмне забезпечення 1 0 100% 

Навчальний комп’ютерний комплекс:    

А) ПК вчителя 1 0 100 % 

Б) портативний комп’ютер учня 12 0 100% 

Принтер-сканер-копір 1 0 100% 

Портрети визначних людей 8 0 100 % 

Стенди 8 0 100 % 

Ролети 6 0 100 % 

 

Найменування 

навчальних 

приміщень та 

майданчиків 

Найменування навчального обладнання Необхідна 

кількість, 

одиниць 

Фактична 

кількість, 

одиниць 

Відсоток 

потреби 

Кабінет 

біології №12 

Двомісні столи 15 15 0% 

Стільці 30 30 0% 

Вчительський стіл 1 1 0% 

Вчительський стілець 1 1 0% 

Класна дошка 1 1 0% 

Кольорова мірна лінійка 1 1 0% 

Шафа  1 1 0% 

Годинник 1 1 0% 

Куточок державної символіки 1 1 0% 

Інструкції з техніки безпеки під час НС 4 4 0% 

Класний куточок  1 1 0% 

Настінний термометр 1 1 0% 

Мультимедійий інтерактивний комплекс:    

А) інтерактивна дошка 1 0 100% 

Б) мультімедійний проектор 1 0 100% 

В) базове програмне забезпечення 1 0 100% 

Навчальний компюторний комплекс    



А) ПК вчителя 1 0 100% 

Б) портативний комп’ютер учня 15 0 100% 

Принтер-сканер-копір 1 0 100% 

Панель демонстраційна 1 0 100% 

Прилади:    

Телевізор 1 1 0% 

Аудіо магнітофон 1 0 100% 

Кодоскоп 1 0 100% 

Електрокардіограф 1 0 100% 

Мікроскоп шкільний (з об'єктивами 8, 20, 40) 

та з системою штучного освітлення об'єкта 

30 15 50% 

Лупа штативна 3 0 100% 

Лупа шкільна 30 0 100% 

Камертон                      1 0 100% 

Електрокардіограф 1 0 100% 

Медичні ваги                             1 0 100% 

Фонендоскопи 15 0 100% 

Динамометри ручні ДРП-30 15 0 100% 

Тонометр 15 0 100% 

Прилад для демонстрування всмоктування 

води коренем ПВВК 

1 0 100% 

Прилад для спостереження за розвитком 

кореневої системи у рослини ПРКС 

1 0 100% 

Прилад для визначення дихального газообміну 

у насіння 

1 0 100% 

Прилад для демонстрування функцій легень 

людини 

1 0 100% 

Тренажер реанімаційний 1 0 100% 

Моделі:    

Квітки представників різних родин 

Покритонасінних 

1 0 100% 

Насінини одно- та дводольних рослин 1 0 100% 

Скелети хордових (риби, жаби, плазуна, птаха, 

ссавця) 

1 0 100% 

Моделі внутрішніх органів людини 15 0 100% 

Посуд лабораторний різний  15 

комплектів 

0 100% 

Таблиці:    

Ботаніка 1 1 0% 

Зоологія 1 1 0% 

Загальна біологія 1 1 0% 

Анатомія 1 0 100% 

Аудіозаписи:    

Голоси птахів 1 0 100% 

Голоси тварин 1 0 100% 

Віртуальна біологічна лабораторія 15 0 100% 

Гербаріі різні 15комплек

тів 

2 90% 

Колекції різні  15комплек

тів 

0 100% 

Мікропрепарати різні:    



Ботаніка 15 0 100% 

Зоологія 15 0 100% 

Анатомія 15 0 100% 

Загальна біологія 15 0 100% 

Вологі препарати різні:    

Розвиток жаби 1 0 100% 

Розвиток курки 1 0 100% 

Розвиток ящірки  1 0 100% 

Внутрішня будова людини (органи) 15 0 100% 

 

Найменування 

навчальних 

приміщень та 

майданчиків 

Найменування навчального обладнання Необхідна 

кількість, 

одиниць 

Фактична 

кількість, 

одиниць 

Відсоток 

потреби 

Кабінет хімії 

№13 

Двомісні столи 18 18 0% 

Стільці 36 36 0% 

Вчительський стіл  1 1 0% 

Стіл демонстраційний 1 1 0% 

Крісло офісне 1 1 0% 

Класна дошка 1 1 0% 

Екран для проектора 1 1 0% 

Відеоплеєр 1 1 0% 

Телевізор плазменний 1 1 0% 

Столи аудиторні 3 3 0% 

Шафа різна 9 9 0% 

Тумбочка  1 1 0% 

Шафа сушильна 1 1 0% 

Таблиця Менделеєва 1 1 0% 

Ел. Щит. Розпред 1 1 0% 

Монітор 1 1 0% 

Системний блок 1 1 0% 

Стенди різні 7 7 0% 

Годинник 1 1 0% 

Державна символіка 1 1 0% 

Класний куточок 1 1 0% 

Аптечка 1 1 0% 

Комплект мультимедійного обладнання: 

 

   

   інтерактивна дошка 1 0 100% 

   мультимедійний проектор 1 0 100% 

  програмне забезпечення Lifelsqe 

програмне забезпечення MozaBook 

1 

1 

0 

0 

100% 

100% 

Документ-камера EPSON ELPDC21 1 0 100% 

БФП EPSON L4160 1 0 100% 

Цифрові вимірювальні комп’ютерні комплекси 

Цифрова лабораторія Vernier хімія 1 0 100% 

Цифрова лабораторія Vernier хімія (учень) 5 0 100% 

Навчальний комп’ютерний комплекс    

   портативний комп’ютер вчителя (ноутбук) 15 0 100% 

  портативний комп’ютер учня 15 0 100% 



Принтер-сканер-копір 1 0 100% 

Дошка маркерна, біла на металевій основі 1 0 100% 

Прилади демонстраційні:    

Водонагрівач 1 0 100% 

центрифуга демонстраційна 1 0 100% 

екран фоновий  1 0 100% 

 апарат для дистиляції води 1 0 100% 

 плитка електрична 2 2 0% 

 дошка сушильна 1 1 0% 

 лоток дерев’яний для реактивів 12 12 0% 

 столик підіймальний 1 0 100% 

Штативи для пробірок 20 20 0% 

Штатив лабораторний великий 14 14 0% 

Груші для піпеток різних об’ємів 15-30 0 100% 

Пробки гумові різних діаметрів 50 7 80% 

Пінцет (матеріал-нержавіюча сталь, має прямі 

кінці) 

15 1 100% 

Йоржики для колб та пробірок 3 0 100% 

Шпателі з нержавіючої сталі  15 0 100% 

Щипці для тиглів 8 0 100% 

Груші 4 0 100% 

Пробки гумові 15 7 50% 

Пінцет 15 1 93% 

Ложка для спалювання 15 1 93% 

Пробірки хімічні  500 200 60% 

Паличка скляна 10-50 10 100% 

Предметні скельця 100 20 80% 

Окуляри захисні 30 0 100% 

набір етикеток- самоклейок 1 0 100% 

Бюретка з краном 10 10 0% 

Затискач пружний 14 14 0% 

Колба конічна вузькогорла 15 15 0% 

Колба кругло донна з коротким носиком 10 10 0% 

Колба плоскодонна широкогорла 7 7 0% 

Воронки (різних діаметрів) 40 0 100% 

Кристалізатор  8 8 0% 

Лійка скляна конусоподібна 12 12 0% 

Пробіркотримач 15 15 0% 

Мензурка  20 0 100% 

Спиртівка лабораторна  15 15 0% 

Піпетки 5 0 100% 

Бутелі для розчинів реактивів 40 0 100% 

Скляні палички 15 10 33% 

Склянки з дозатором 10 0 100% 

Склянки з нагвинчуваним горлом і кришкою 30 0 100% 

Крапельниці Шустера  50 20 50% 

Стакани високі з носиком різних об’ємів 60 30 50% 

Стакан низький з носиком 30 30 0% 

Ступка порцелянова з товкачиком 15 10 33% 

Прилади для демонстрацій та дослідів 



А) прилади для визначення складу повітря 

Б) прилад для добування газів 

В) прилад для ілюстрації залежності швидкості 

хімічних реакцій від умов 

Г) прилад для окиснення спирту над мідним 

каталізатором 

Д) прилад для ілюстрації закону збереження 

маси речовин 

1 

 

15 

1 

 

1 

 

1 

0 

 

0 

0 

 

0 

 

0 

100% 

 

100% 

100% 

 

100% 

 

100% 

Терези навчальні  15 0 100% 

Циліндри (різних об’ємів) 15 10 33% 

Терези технохімічні  1 0 100% 

Термометр лабораторний 2 2 0% 

Чашка вимірювальна круглодонна  18 18 0% 

Колекція «Волокна» 1 0 100% 

Колекція «Кам’яне вугілля і продукти його 

переробки» 

15 0 100% 

Колекція «Метали і сплави» 1 1 0% 

Колекція «Палива» 15 1 100% 

Колекція «Пластмаси» 15 1 100% 

Колекція «Каучук та продукти його 

переробки» 

15 0 100% 

Колекція «Руди металів або мінералів» 15 0 100% 

Колекція «Скло та вироби зі скла» 15 0 100% 

Колекція «Чавун та сталь» 1 1 0% 

Модель атома демонстраційна 1 0 100% 

Набір для складання об’ємних моделей 

молекул (демонстраційний) 

1 0 100% 

Набір моделей атомів зі стержнями для 

складання моделей молекул (роздатковий) 

15 0 100% 

Просторова сітка алмазу 1 1 0% 

Просторова сітка графіту  1 1 0% 

Просторова сітка кухонної солі 1 1 0% 

Таблиці:    

  таблиця розчинності кислот, основ у воді 1 1 0% 

  ряд активності металів   1 1 0% 

  таблиця електронегативності елементів  1 1 0% 

  таблиця правил безпеки на уроках хімії  1 1 0% 

Комплект портретів видатних хіміків  10 0 100% 

Додаткове обладнання:    

  апарат Гофмана 1 1 0% 

  прилад для електролізу солей      1 1 0% 

Пробірка з бічним відводом 3 3 0% 

Цифровий мікроскоп 1 0 100% 

Набір хімічних реактивів  

Додатково: 

Алюміній хлорид, 0,05кг 5 0 100% 

Анілін (феніламін), 100мл 1 0 100% 

Гліцин (амінооцтова кислота), 0,1 кг 1 0 100% 

Дихлороетан 1,2-дихлороетан (допускається 

заміна на хлороформ), 0,2л 

2 0 100% 

Ізопропанол (пропан-2-ол), 500мл 1 0 100% 



Кислоти неорганічні:    

  хлоридна кислота, 10% розчин, 0,5л 10 0 100% 

Натрій ацетат (етаноат), 0,2кг 1 0 100% 

Натрій сульфід, 0,05кг 1 0 100% 

Фенол, 0,02кг. Герметична упаковка 1 0 100% 

Цинк гранульований, 0,1кг. Порошок, 0,05кг 5 0 100% 

Витратні матеріали:    

  сухе пальне, упаковка по 8-10 таблеток 50 0 100% 

  фільтрувальний папір, діаметр не менше 

100мм, упаковки по100шт.  

200 0 100% 

Індикаторний папір 200 10 95% 

 

Найменування 

навчальних 

приміщень та 

майданчиків 

Найменування навчального обладнання Необхідна 

кількість, 

одиниць 

Фактична 

кількість, 

одиниць 

Відсоток 

потреби 

Кабінет 

української 

мови та 

літератури  

№ 15 

Державна символіка 1 комплект 1 

комплект 

0% 

Портрети сучасних українських  письменників  1 комплект 1 

комплект 

0% 

Двомісні столи  16 16 0% 

Стільці 32 32 0% 

Учительський стіл 2 2 0% 

Учительський стілець 1 1 0% 

Класна дошка 1 1 0% 

Шафа 1 1 0% 

Годинник 1 1 0% 

Дошка для класного куточка 1 1 0% 

Дошка для куточка здоров’я  1 1 0% 

Дзеркало 1 1 0% 

Стенди «Сучасна література» 4 4 0% 

Інструкція з безпеки праці та пожежної 

безпеки 

1 1 0% 

Настінний термометр 1 1 0% 

Тумбочка для таблиць 1 1 0% 

Скриня для зберігання костюмів, сценічних 

атрибутів 

1 1 0% 

Комплект мультимедійного обладнання:    

А) інтерактивна дошка 1 0 100% 

Б) мультимедійний проектор 1 0 100% 

В) базове програмне забезпечення  1 0 100% 

Навчальний комп’ютерний комплекс:    

А) ПК вчителя 1 0 100% 

Б) портативний комп’ютер учня 15 0 100% 

Принтер- сканер- копір 1 0 100% 

Панель демонстраційна 1 0 100% 

Телевізор  1 1 0% 

Шафа  1 1 100% 

Шафи- стелажі 2 2 100% 

Портрети українських письменників 1 комплект 1 

комплект 

0% 



 

Найменування 

навчальних 

приміщень та 

майданчиків 

Найменування навчального обладнання Необхідна 

кількість, 

одиниць 

Фактична 

кількість, 

одиниць 

Відсоток 

потреби 

Кабінет 

правознавств

а№ 16 

Двомісні столи 15 15 0 % 

Стільці 30 30 0 % 

Вчительський стіл 1 1 0 % 

Вчительський стілець 1 1 0 % 

Класна дошка 1 1 0 % 

Годинник 1 1 0 % 

Куточок державної символіки 1 1 0 % 

Інструкції з техніки безпеки під час НС 4 4 0 % 

Класний куточок 1 1 0 % 

Настінний термометр 1 1 0 % 

Мультимедійне обладнання 1 0 100% 

Шафа 6 6 0 % 

Куточок здоров я 1 1 0 % 

Аудіоколонки 3 3 0 % 

Телевізор 1 1 0% 

Навчальний комп’ютерний комплекс:    

А) ПК вчителя 1 1 0 % 

Б) портативний комп’ютер учня 15 0 100% 

Навчальні посібники 15 7 50 % 

Довідники 15 3 80 % 

Методичні посібники для вчителя 5 0 0 % 

Стенди 8 8 0 % 

Ролети 6 6 0 % 

 

Найменування 

навчальних 

приміщень та 

майданчиків 

Найменування навчального обладнання Необхідна 

кількість, 

одиниць 

Фактична 

кількість, 

одиниць 

Відсоток 

потреби 

Кабінет 

предмета 

«Захисту 

України» № 

25 

Двомісні столи 16 16 0 % 

Стільці 32 32 0 % 

Вчительський стіл 1 1 0 % 

Вчительський стілець 1 1 0 % 

Класна дошка 1 1 0 % 

Годинник 1 1 0 % 

Куточок державної символіки 1 1 0 % 

Інструкції з техніки безпеки під час НС 4 4 0 % 

Класний куточок 1 1 0 % 

Настінний термометр 1 1 0 % 

Комплект мультимедійного обладнання    

А) інтерактивна дошка 1 0 100 % 

Б) мультимедійний проектор 1 0 100 % 

ПК вчителя 1 0 100 % 

портативний комп’ютер учня 15 0 100% 

Принтер-сканер-копір 1 0 100% 

Стенди 11 11 0 % 



Ролети 3 0 100 % 

Макет АК74 2 0 100 % 

Гвинтівка пневматична 4 1 75% 

Манекен для надання першої медичної 

допомоги 

2 0 100 % 

 

Найменування 

навчальних 

приміщень та 

майданчиків 

Найменування навчального обладнання Необхідна 

кількість, 

одиниць 

Фактична 

кількість, 

одиниць 

Відсоток 

потреби 

Кабінет 

німецької 

мови № 26 

Двомісні столи 9 9 0 % 

Стільці 18 18 0 % 

Вчительський стіл 1 1 0 % 

Вчительський стілець 1 1 0 % 

Класна дошка 1 1 0 % 

Годинник 1 0 100 % 

Куточок державної символіки 1 1 0 % 

Інструкції з техніки безпеки під час НС 4 4 0 % 

Настінний термометр 1 0 100 % 

Комплект мультимедійного обладнання    

А) інтерактивна дошка 1 0 100 % 

Б) мультимедійний проектор 1 0 100 % 

В) базове програмне забезпечення 1 0 100% 

Навчальний комп’ютерний комплекс:    

А) ПК вчителя 1 0 100 % 

Б) портативний комп’ютер учня 9 0 100% 

Принтер-сканер-копір 1 0 100% 

Портрети визначних людей 7 7 0 % 

Стенди 14 14 0 % 

Ролети 4 0 100 % 

 

Найменування 

навчальних 

приміщень та 

майданчиків 

Найменування навчального обладнання Необхідна 

кількість, 

одиниць 

Фактична 

кількість, 

одиниць 

Відсоток 

потреби 

Кабінет 

фізики № 27 

Двомісні столи 16 16 100% 

Стільці 32 32 100% 

Стіл для експериментів 1 0 100% 

Вчительський стілець 1 1 0% 

Класна дошка 1 1 0% 

Годинник 1 1 0% 

Куточок державної символіки 1 1 0% 

Інструкції з техніки безпеки під час НС 4 4 0% 

Класний куточок 1 1 0% 

Астрономічний куточок 1 1 0% 

Куточок здоров’я 1 1 0% 



Настінний термометр 1 1 0% 

Комплект мультимедійного обладнання 

А) інтерактивна дошка 1 0 100 % 

Б) мультимедійний проектор 1 0 100 % 

В) базове програмне забезпечення 1 0 100% 

Навчальний комп’ютерний комплекс: 

А) ПК вчителя 1 1 100 % 

Б) портативний комп’ютер учня 15 0 100% 

Принтер-сканер-копір 1 0 100% 

Портрети визначних фізиків 15 15 0% 

Стенди 8 8 0% 

Жалюзі 6 0 100% 

Метроном 1 0 100% 

Секундомір 1 0 100% 

Штатив лабораторний ШЛФ 15 8 45% 

Терези навчальні до 200гр. 15 5 66% 

Набір важків до терезів навчальних (до 200гр) 15 5 66% 

Набір зі статики з магнітними тримачами 1 0 100% 

Динамометри демонстраційні 1 1 0% 

Важіль демонстраційний 1 1 0% 

Динамометр двуспрямований 1 1 0% 

Блоки демонстраційні 1 1 0% 

Візки легко рухомі 1 1 0% 

Призма з нахилом з виском 1 0 100% 

Прилад для демонстрації збереження імпульсу 1 0 100% 

Пістолет балістичний 1 1 0% 

Маятник Максвелла 1 1 0% 

Маятник (резонанс) 2 0 100% 

Набір важків з механіки 15 5 60% 

Пружини різної жорсткості (лабораторний 

набір) 

15 0 100% 

Динамометр лабораторний 1Н 15 0 100% 

Динамометр лабораторний 5Н 15 5 60% 

Трибометр демонстраційний 1 0 100% 

Трибометр лабораторний 15 0 100% 

Блоки лабораторні 15 10 30% 

Важіль лабораторний 15 5 60% 

Жолоб 15 5 60% 

Рулетка 15 1 90% 

Штангенциркуль 15 0 100% 



Шнур мірний 15 0 100% 

Тіла нерівної маси 1 1 0% 

Тіла рівної маси 1 1 0% 

Бруски (набір) 15 3 80% 

Кулька металева (набір) 15 3 80% 

Кулька пластикова (набір) 15 1 90% 

Набір із 5 кульок 15 0 100% 

Насос вакуумний Комовського 1 1 0% 

Трубка Ньютона 1 1 0% 

Прилад для демонстрації атмосферного тиску 

(Магдебурзькі півкулі) 

1 0 100% 

Барометр-анероїд 1 0 100% 

Гігрометр психрометричний 1 1 0% 

Куля для зважування повітря 1 0 100% 

Огниво повітряне 1 0 100% 

Насос повітряний ручний 1 1 0% 

Циліндр вимірювальний із приладдям (відерце 

Архімеда) 

1 0 100% 

U-подібній манометр 1 1 0% 

Сполучені посудини 1 1 0% 

Куля Паскаля 1 1 0% 

Модель гідравлічного пресу 1 1 0% 

Прилад для визначення поверхневого натягу 

рідини 

1 1 0% 

Прилад для демонстрації тиску в рідині в 

залежності від висоти стовпа 

1 0 100% 

Трубка для демонстрації конвекції в рідині 1 0 100% 

Капіляри 1 1 0% 

Калориметр зі спіраллю-резистором 15 0 100% 

Модель двигуна внутрішнього згорання 1 1 0% 

Модель дизельного двигуна 1 0 100% 

Прилад для вивчення газових законів 1 0 100% 

Ізобара 15 0 100% 

Ізотерма 15 0 100% 

Ізохора 15 0 100% 

Куля з кільцем 1 0 100% 

Прилад для демонстрування теплопровідності 

тіл 

1 0 100% 

Пластина біметалева зі стрілкою 1 0 100% 

Свинцеві циліндри зі стругом 1 0 100% 

Набір «Кристалізація» 15 0 100% 

Гідростатика, плавання тіл 15 0 100% 



Склянка відливна демонстраційна 1 1 0% 

Склянка відливна лабораторна 15 1 90% 

Зливна посудина 15 1 90% 

Термометр демонстраційний 1 1 0% 

Термометр електронний 1 0 100% 

Термометр з фіксацією мінімального та 

максимального значення 

1 0 100% 

Термометр рідинний ( 0...+100°С) 15 0 100% 

Термометр рідинний (-20..+50°С) 5 5 0% 

Набір ареометрів 1 0 100% 

Годинник пісочний (набір 1хв., 2хв., 5хв.) 3 0 100% 

Колба конічна (набір) 15 0 100% 

Стакан хімічний (набір)  15 0 100% 

Циліндри вимірювальні з носиком (набір)  15 1 90% 

Каструля порцелянова з ручкою 1 0 100% 

Кружка порцелянова з носиком 1 1 0% 

Тигель з кришкою 5 0 100% 

Ступка з товкачиком 2 0 100% 

Чаша випарювальна 2 0 100% 

Лійка конічна d = 56 – 80 5 0 100% 

Пробірка хімічна 30 5 60% 

Штатив для пробірок на 10 гнізд 5 0 100% 

Паличка скляна 30 1 90% 

Чашка Петрі 30 0 100% 

Підставка-тринога 3 1 70% 

Столик підйомний 150x150 (мм) 1 0 100% 

Сітка латунна розпилювальна 15 0 100% 

Щипці тигельні 15 0 100% 

Сухе паливо 1 0 100% 

Спиртівка 5 0 100% 

Ложка для спалювання речовин 15 0 100% 

Тримач для пробірок 15 1 90% 

Фільтрувальний папір 15 0 100% 

Набір йоржів для миття посуду 15 0 100% 

Гумова пробка 30 0 100% 

Трубка з’єднувальна 15 0 100% 

Затискач гвинтовий 3 0 100% 

Затискач пружинний 20 0 100% 

Скальпель 10 0 100% 

Набір шкільний лабораторний для кабінету 

фізики НШЛФ 

15 0 100% 



Набір інструментів слюсарних 1 0 100% 

Набір інструментів столярних 1 0 100% 

Машина електрична зворотна (двигун-

генератор) 

1 1 0% 

Набір з передачі електроенергії 1 0 100% 

Котушка дросельна 1 1 0% 

Електромагніт розбірний демонстраційний 1 1 0% 

Прилад для демонстрування правила Ленца 1 1 0% 

Джерело постійного струму 1 1 0% 

Перетворювач високовольтний 1 1 0% 

Прилад для демонстрації перетворення 

світлової енергії 

1 0 100% 

Мультиметр демонстраційний 1 1 0% 

Мультиметр 1 1 0% 

Трансформатор універсальний 1 1 0% 

Модель рамки з електрострумом в магнітному 

полі 

1 0 100% 

Модель електричного дзвоника 1 0 100% 

Утримувач батарейок 1 0 100% 

Амперметр цифровий демонстрацаційний 1 1 0% 

Вольтметр цифровий демонстраційний 1 1 0% 

Модель електродвигуна розбірна лабораторна 15 5 60% 

Патрон для електричної лампочки 15 1 90% 

Перемикач однополюсний лабораторний 15 0 100% 

Перемикач двополюсний лабораторний 15 0 100% 

Набір з’єднувальних дротів 15 0 100% 

Затискачі пружинні 30 0 100% 

Електромагніт розбірний лабораторний 15 5 60% 

Котушка-моток лабораторна 15 1 90% 

Міліамперметр 15 1 90% 

Амперметр 15 5 60% 

Вольтметр 15 5 60% 

Цифровий вимірювальний пристрій. 

Лабораторний 

15 0 100% 

Магазин опорів 1 1 0% 

Набір резисторів на панелі 3 1 60% 

Реостат повзунковий 15 1 90% 

Прилад для демонстрування залежності опору 

металів від температури 

1 0 100% 

Набір з електролізу демонстраційний 1 0 100% 

Електроскопи (пара) 1 1 0% 

Машина електрофорна 1 1 0% 



Електрометри (пара) 1 0 100% 

Електрометри з приладдям (пара) 1 0 100% 

Султан електростатичний (пара) 1 1 0% 

Маятник електростатичний (пара) 15 0 100% 

Набір паличок з електростатики (паличка 

скляна та ебонітова) 

15 1 90% 

Стрілки магнітні на підставці демонстраційні 

(пара) 

1 1 0% 

Стрілка магнітна на підставці лабораторна 

(набір) 

15 1 90% 

Магніти стрижневі демонстраційні (пара) 1 1 0% 

Магніти стрижневі лабораторні (пара) 15 3 80% 

Магніт U-подібний демонстраційний 1 1 0% 

Магніт U-подібний лабораторний 15 5 60% 

Модель для демонстрації ліній магнітного поля 

в об’ємі 

1 0 100% 

Модель молекулярної будови магніту 1 0 100% 

Компас 15 0 100% 

Набір напівпровідників для практикуму. 

Резистори 

15 0 100% 

Набір напівпровідників для практикуму. 

Конденсатори 

15 0 100% 

Набір напівпровідників для практикуму. Діоди 15 0 100% 

Набір напівпровідників для практикуму. 

Транзистори і тиристори 

15 0 100% 

Лабораторний практикум «Оптика-класика» 1 0 100% 

Лабораторний практикум «Учбовий прилад 

для об'єктивного визначення довжини 

світлової хвилі» 

1 1 0% 

Набір дифракційних граток 1 1 0% 

Дифракційні оптичні елементи 1 0 100% 

Інтерференційні оптичні елементи 1 0 100% 

Інтерферометр Юнга 1 0 100% 

Кільця Ньютона 1 0 100% 

Набір з дифракції та інтерференції 1 0 100% 

Дисперсійні елементи 1 0 100% 

Дисперсійні призми 1 1 0% 

Світлофільтри 1 0 100% 

Оптична лава 1 0 100% 

Оптична міні-лава 1 0 100% 

Спектроскоп однотрубний 1 0 100% 

Спектроскоп двохтрубний 1 1 0% 

Набір спектральних ламп 1 0 100% 

Поляризаційний калейдоскоп 1 0 100% 



Голографія 1 0 100% 

Набір призм демонстраційний 1 0 100% 

Набір дзеркал (випукле та ввігнуте) 1 0 100% 

Набір дзеркал з призмою 1 1 0% 

Набір лабораторний Геометрична оптика 15 5 60% 

Модель ока 1 0 100% 

Генератор звуковий шкільний 1 1 0% 

Камертони на резонаторних ящиках (пара) 1 1 0% 

Вакуумна тарілка з дзвоником 1 0 100% 

Камертон лабораторний 15 1 90% 

 

Найменування 

навчальних 

приміщень та 

майданчиків 

Найменування навчального обладнання Необхідна 

кількість, 

одиниць 

Фактична 

кількість, 

одиниць 

Відсоток 

потреби 

Кабінет 

інформатики 

№ 28 

Двомісні столи 17 17 0% 

Стільці 32 32 0% 

Комп’ютерні столи 10 10 0% 

Стільці  10 10 0% 

Вчительський стіл  1 1 0% 

Вчительське крісло 1 1 0% 

Класна дошка 1 1 0% 

Блок безперебійного живлення 1 0 100% 

Годинник 1 1 0% 

Кімнатний термометр  1 1 0% 

Звукові колонки 1 0 100% 

Куточок державної символіки 1 1 0% 

Стенд  10 10 0% 

ПК вчителя 1 1 0% 

ПК учня 10 10 0% 

Принтер-сканер-копір 1 0 100% 

Пакет програмних засобів офісного 

призначення (згідно з ТИПОВИЙ 

ПЕРЕЛІК комп'ютерного обладнання для 

закладів дошкільної, середньої та професійної 

освіти. Наказ Міністерства  

освіти і науки України 02.11.2017 № 1440) 

1 0 100% 

Набір преінстальованого програмного 

забезпечення(згідно з ТИПОВИЙ 

ПЕРЕЛІК комп'ютерного обладнання для 

закладів дошкільної, середньої та професійної 

освіти. Наказ Міністерства  

освіти і науки України 02.11.2017 № 1440) 

1 0 100% 

 

Найменування 

навчальних 

приміщень та 

майданчиків 

Найменування навчального обладнання Необхідна 

кількість, 

одиниць 

Фактична 

кількість, 

одиниць 

Відсоток 

потреби 



Кабінет 

географії 

№29 

Двомісні столи 16 16 0% 

Стільці 32 32 0% 

Вчительський стіл 1 1 0% 

Вчительський стілець 1 1 0% 

Класна дошка 1 1 0% 

Кольорова мірна лінійка 1 1 0% 

Шафа 1 1 0% 

Годинник 1 1 0% 

Куточок державної символіки 1 1 0% 

Інструкція з техніки безпеки під час НС 4 4 0% 

Класний куточок  2 2 0% 

Настінний термометр 1 1 0% 

Комплект мультимедійного обладнання:    

   інтерактивна дошка 1 0 100% 

   мультимедійний проектор 1 0 100% 

   базове програмне забезпечення 1 0 100% 

Навчальний комп’ютерний комплекс    

   портативний комп’ютер вчителя (ноутбук) 1 0 100% 

  портативний комп’ютер учня 15 0 100% 

Принтер-сканер-копір 1 0 100% 

Дошка маркерна, біла на металевій основі 1 0 100% 

Панель демонстраційна 1 0 100% 

Прилади:    

  Опадомір 1 0 100% 

  анемометр чашковий 1 0 100% 

  Флюгер 1 0 100% 

  снігомірна лінійка 1 0 100% 

  термометр кімнатний  1 1 0% 

  термометр зовнішній  1 0 100% 

  барометр анероїд 1 0 100% 

  Психрометр 1 0 100% 

  Гномон 1 0 100% 

  Телурій 1 0 100% 

  Метеобудка 1 0 100% 

  Далекомір 15 0 100% 

  Секундомір 15 0 100% 

  Компас 32 0 100% 

  рулетка 3м 2 0 100% 

  рулетка 10м 1 0 100% 

  Курвіметр 5 0 100% 

  лупа ручна  15 0 100% 

  Планшет 15 0 100% 

  лінійка нарізна 15 0 100% 

 

Найменування 

навчальних 

приміщень та 

майданчиків 

Найменування навчального обладнання Необхідна 

кількість, 

одиниць 

Фактична 

кількість, 

одиниць 

Відсоток 

потреби 

Кабінет  

інформатики 

Комп’ютер для вчителя 1 1 0% 

Комп’ютер для учня 10 10 0% 



№ 30 Мультимедійна гарнітура (нав.+мікроф.) 10 10 0% 

Принтер CanonIP-2600(колір) 1 1 0% 

Принтер-сканер-ксерокс  Samsung (ч/б) 1 1 0% 

Локальна мережа з виходом в Інтернет 1 1 0% 

Парта 12 12 0% 

Стілець для учня 24 24 0% 

Стіл для вчителя 2 2 0% 

Стілець п/м 1 1 0% 

Стіл комп’ютерний 11 11 0% 

Стілець комп’ютерний 10 10 0% 

Шафа  1 1 0% 

Дошка класна 1 1 0% 

Стенди  13 13 0% 

Фільтр мережевий 1 1 0% 

Джерело безперебійного живлення 1 1 0% 

Флеш-накопичувач (1 Гб) 1 1 0% 

Флеш-накопичувач (8 Гб) 1 1 0% 

Державна символіка (стенд) 1 1 0% 

Вентилятор 1 1 0% 

Аптечка 1 1 0% 

Настінний термометр 1 1 0% 

Годинник 1 1 0% 

Жалюзі вертикальні 3 3 0% 

Комплект мультимедійного обладнання або 

мультимедійна дошка 

1 0 100% 

Web-камера 1 0 100% 

Пакет програмних засобів офісного 

призначення (згідно з ТИПОВИЙ 

ПЕРЕЛІК комп'ютерного обладнання для 

закладів дошкільної, середньої та професійної 

освіти. Наказ Міністерства  

освіти і науки України 02.11.2017 № 1440) 

1 0 100% 

Набір преінстальованого програмного 

забезпечення(згідно з ТИПОВИЙ 

ПЕРЕЛІК комп'ютерного обладнання для 

закладів дошкільної, середньої та професійної 

освіти. Наказ Міністерства  

освіти і науки України 02.11.2017 № 1440) 

1 0 100% 

Картриджі для принтера Canon (ч+колір) 1 0 100% 

Чорнила для заправки картриджів Canon 

(ч+колір) 

4 0 100% 

 

Найменування 

навчальних 

приміщень та 

майданчиків 

Найменування навчального обладнання Необхідна 

кількість, 

одиниць 

Фактична 

кількість, 

одиниць 

Відсоток 

потреби 

Кабінет 

іноземної 

мови № 31 

Двомісні столи 15 15 0 % 

Стільці 30 30 0 % 

Вчительський стіл 1 1 0 % 

Вчительський стілець 1 1 0 % 

Класна дошка 1 1 0 % 



Годинник 1 1 0 % 

Куточок державної символіки 1 1 0 % 

Інструкції з техніки безпеки під час НС 4 4 0 % 

Класний куточок 2 2 0 % 

Настінний термометр 1 1 0 % 

Комплект мультимедійного обладнання    

А) інтерактивна дошка 1 0 100 % 

Б) мультимедійний проектор 1 0 100 % 

В) базове програмне забезпечення 1 0 100% 

Навчальний комп’ютерний комплекс:    

А) ПК вчителя 1 0 1000 % 

Б) портативний комп’ютер учня 15 0 100% 

Принтер-сканер-копір 1 0 100% 

Портрети визначних людей 8 8 0 % 

Стенди 8 8 0 % 

Ролети 9 9 0 % 

 

Найменування 

навчальних 

приміщень та 

майданчиків 

Найменування навчального обладнання Необхідна 

кількість, 

одиниць 

Фактична 

кількість, 

одиниць 

Відсоток 

потреби 

Кабінет 

правознавств

а № 32 

Двомісні столи 16 16 0 % 

Стільці 30 30 0 % 

Вчительський стіл 1 1 0 % 

Вчительський стілець 1 1 0 % 

Класна дошка 1 1 0 % 

Годинник 1 1 0 % 

Куточок державної символіки 1 1 0 % 

Інструкції з техніки безпеки під час НС 4 4 0 % 

Класний куточок 2 2 0 % 

Настінний термометр 1 1 0 % 

Мультимедійне обладнання 0 0 100% 

Шафа 6 6 0 % 

Куточок здоров я 1 1 0 % 

Телевізор 0 0 100% 

Навчальний комп’ютерний комплекс:    

А) ПК вчителя 0 0 100 % 

Б) портативний комп’ютер учня 15 0 100% 

Навчальна література по предмету 30 30 0 % 

Методичні посібники для вчителя 35 0 0 % 

Стенди 8 8 0 % 

Ролети 6 6 0 % 

Схеми аналізу історичних факторів, подій, 

явищ та процесів 

30 30 0 % 

Плакати-карти 10 5 50% 

Дидактичні матеріали 30 60 50% 

 

Найменування 

навчальних 

Найменування навчального обладнання Необхідна 

кількість, 

Фактична 

кількість, 

Відсоток 

потреби 



приміщень та 

майданчиків 

одиниць одиниць 

Кабінет 

зарубіжної 

літератури 

№ 33 

Двомісні столи 15 15 0 % 

Стільці 30 30 0 % 

Вчительський стіл 1 1 0 % 

Вчительський стілець 1 1 0 % 

Класна дошка 1 1 0 % 

Годинник 1 1 0 % 

Куточок державної символіки 1 1 0 % 

Інструкції з техніки безпеки під час НС 4 4 0 % 

Класний куточок 1 1 0 % 

Настінний термометр 1 1 0 % 

Комплект мультимедійного обладнання: 

А) інтерактивна дошка 1 0 100 % 

Б) мультимедійний проектор 1 0 100 % 

В) базове програмне забезпечення 1 0 100% 

ПК вчителя 1 0 100 % 

портативний комп’ютер учня 15 0 100% 

МФУ(принтер, сканер, копір) 1 0 100% 

Портрети визначних людей 12 12 0 % 

Стенди 3 3 0 % 

Жалюзі 3 3 100 % 

Телевізор 1 1 0 % 

Тумба 1 1 0 % 

Стінка 1 1 0 % 

Двері 1 1 100% 

Серія книг сучасної дитячої та юнацької 

літератури 

0 0 100% 

 

Найменування 

навчальних 

приміщень та 

майданчиків 

Найменування навчального обладнання Необхідна 

кількість, 

одиниць 

Фактична 

кількість, 

одиниць 

Відсоток 

потреби 

Кабінет 

художньої 

культури № 

34 

Державна символіка 4 4 0% 

Портрети  1 комплект 0 100% 

Двомісні столи  15 15 0% 

Стільці 30 30 0% 

Учительський стіл 1 1 0% 

Учительський стілець 1 1 0% 

Класна дошка 1 1 0% 

Шафа 1 1 0% 

Годинник 1 1 0% 

Дошка для класного куточка 1 1 0% 

Дошка для куточка здоров’я  1 1 0% 

Дзеркало 1 1 0% 

Інструкція з безпеки праці та пожежної 

безпеки 

1 1 0% 

Портрети видатних митців 1 комплект 0 1000% 

Настінний термометр 1 1 0% 



Тумбочка для господарчих потреб 1 1 0% 

Комплект мультимедійного обладнання:    

А) інтерактивна дошка 1 0 100% 

Б) мультимедійний проектор 1 0 100% 

В) базове програмне забезпечення  1 0 100% 

Навчальний комп’ютерний комплекс:    

А) ПК вчителя 1 0 100% 

Б) портативний комп’ютер учня 15 0 100% 

Принтер- сканер- копір 1 0 100% 

Панель демонстраційна 1 0 100% 

Телевізор  1 0 100% 

Стіл комп’ютерний 1 0 100% 

Шафа дводверна для одягу 2 0 100% 

Ілюстрації 1 комплект 0 100% 

Навчально-методична література для 5-11 

класів з художної культури 

1комплект 0  100% 

Довідники з  художної культури 1 0 100% 

Тематичні  папки з курсу «Художної 

культури» 

10 0 100% 

Матеріали краєзнавчого характеру 1 комплект 0 100% 

Змінна експозиція "Українське мистецтво" 1 комплект 0 100% 

Аудіовізуальні засоби навчання 1 комплект 0 100% 

Папки для кращих робіт учнів; матеріалів до 

теми наступних уроків, орієнтовні завдання 

тематичного оцінювання; 

8 2 75% 

 

Найменування 

навчальних 

приміщень та 

майданчиків 

Найменування навчального обладнання Необхідна 

кількість, 

одиниць 

Фактична 

кількість, 

одиниць 

Відсоток 

потреби 

Кабінет 

літератури 

рідного краю 

№ 36 

Державна символіка 1 комплект 1 

комплект 

0% 

Портрети письменників Житомирської 

обласної спілки 

1 комплект 1 

комплект 

0% 

Двомісні столи  16 16 0% 

Стільці 30 30 0% 

Учительський стіл 1 1 0% 

Учительський стілець 1 1 0% 

Класна дошка 1 1 0% 

Шафа 1 1 0% 

Годинник 1 1 0% 

Дошка для класного куточка 1 1 0% 

Дошка для куточка здоров’я  1 1 0% 

Дзеркало 1 1 0% 

Інструкція з безпеки праці та пожежної 

безпеки 

1 1 0% 

Портрети видатних письменників 4 4 0% 

Настінний термометр 1 1 0% 

Тумбочка для господарчих потреб 1 1 0% 

Комплект мультимедійного обладнання:    



А) інтерактивна дошка 1 0 100% 

Б) мультимедійний проектор 1 0 100% 

В) базове програмне забезпечення  1 0 100% 

Навчальний комп’ютерний комплекс:    

А) ПК вчителя 1 0 100% 

Б) портативний комп’ютер учня 15 0 100% 

Принтер- сканер- копір 1 0 100% 

Панель демонстраційна 1 0 100% 

Телевізор  1 1 0% 

Стіл комп’ютерний 1 0 100% 

Шафа дводверна для одягу 1 0 100% 

Портрети українських письменників 1 комплект 1 

комплект 

0% 

 

Найменування 

навчальних 

приміщень та 

майданчиків 

Найменування навчального обладнання Необхідна 

кількість, 

одиниць 

Фактична 

кількість, 

одиниць 

Відсоток 

потреби 

Кабінет 

економіки № 

37 

Двомісні столи 14 14 0% 

Стільці 28 28 0 % 

Вчительський стіл 1 1 0 % 

Вчительський стілець 1 1 0 % 

Класна дошка 1 1 0 % 

Годинник 1 1 100 % 

Куточок державної символіки 1 1 0 % 

Інструкції з техніки безпеки під час НС 4 4 0 % 

Класний куточок 1 1 0 % 

Настінний термометр 1 1 0 % 

Мультимедійне обладнання:    

А) Інтерактивна дошка 0 0 100% 

Б) Мультимедійний проектор 0 0 100% 

В) Базове програмне забезпечення 0 0 100% 

Шафа 4 4 0 % 

Куточок здоров’я 1 1 0 % 

Телевізор 1 1 0% 

Навчальний комп’ютерний комплекс:    

А) Портативний комп'ютер вчителя (ноутбук) 1 0 100 % 

Б) Портативний комп'ютер учня 15 0 100% 

Багатофункціональний пристрій (принтер-

сканер-копір) 

1 0 100% 

Дошка маркерна, біла на металевій основі 1 0 100% 

Маркери для білої дошки (чорний, синій, 

зелений, червоний) 

8 0 100% 

Губка для маркерної дошки 1 0 100% 

Набір магнітів для кріплення до дошки 6 0 100% 

Набір для кріплення дошки 1 0 100% 

Ролети 3 3 0 % 

 

Найменування 

навчальних 

Найменування навчального обладнання Необхідна 

кількість, 

Фактична 

кількість, 

Відсоток 

потреби 



приміщень та 

майданчиків 

одиниць одиниць 

Кабінет 

спортивної 

слави №38 

 

Двомісні столи 16 16 0% 

Стільці   32 32 0% 

Вчительський стіл 1 1 0% 

Вчительський стілець 1 1 0% 

Класна дошка 1 1 0% 

Кольорова мірна лінійка 1 1 0% 

Шафа  1 1 0% 

Годинник  1 1 0% 

Куточок державної символіки 1 1 0% 

Інструкції з техніки безпеки під час НС 4 4 0% 

Класний куточок 1 1 0% 

Настінний термометр 1 1 0% 

Комплект мультимедійного обладнання:    

А)інтерактивна дошка 1 0 100% 

Б)мультимедійний проектор 1 0 100% 

В) базове програмне забезпечення 1 0 100% 

Навчальний комп’ютерний комплекс:     

А) ПК вчителя 1 1 100% 

Б) портативний комп’ютер учня 15 0 100% 

Принтер- сканер- копір 1 0 100% 

Панель демонстраційна 1 0 100% 

Плакати:    

Фізична культура в 5-12 класах 1 0 100% 

Кіно- (відео-) фільми:    

Боротьба  1  0 100% 

Волейбол  1 0 100% 

Теорія фізичної культури 1 0 100% 

Правила техніки безпеки на уроках фізичної 

культури 

1 0 100% 

Звукозаписи:    

Музичний супровід з фізичної культури для 5-

12 класів 

8 0 100% 

 

Найменування 

навчальних 

приміщень та 

майданчиків 

Найменування навчального обладнання Необхідна 

кількість, 

одиниць 

Фактична 

кількість, 

одиниць 

Відсоток 

потреби 

Кабінет 

музики № 39 

Двомісні столи 15 15 0 % 

Стільці 30 30 0 % 

Вчительський стіл 1 1 0 % 

Вчительський стілець 1 1 0 % 

Класна дошка 1 1 0 % 

Годинник 1 1 0 % 

Куточок державної символіки 1 1 0 % 

Інструкції з техніки безпеки під час НС 4 4 0 % 

Музичний інструмент фортепіано 1 1 0 % 

Комплект мультимедійного обладнання    



А) інтерактивна дошка 1 0 100 % 

Б) мультимедійний проектор 1 0 100 % 

В) базове програмне забезпечення 1 0 100% 

Г) ПК вчителя 0 0 100 % 

Д) портативний комп’ютер учня 15 0 100% 

Принтер-сканер-копір 0 0 100% 

Телевізор 1 1 0 % 

Музичний центр 1 1 0 % 

 

Найменування 

навчальних 

приміщень та 

майданчиків 

Найменування навчального обладнання Необхідна 

кількість, 

одиниць 

Фактична 

кількість, 

одиниць 

Відсоток 

потреби 

Кабінети 

соціально-

психологічно

ї служби 

Комп'ютер  (системний блок) 2 2 0% 

Монітор 2 2 0% 

Принтер кольоровий 1 1 0% 

Мультимедійний проектор (доступний для 

використання) 

1 0 100% 

Калькулятор 1 1 0% 

Інтернет 1 1 0% 

Стіл письмовий 2 2 0% 

Шафа (секції зі скляними дверима) 1 1 0% 

Шафа для методичної літератури 1 1 0% 

Комп'ютерний стіл 2 2 0% 

Стільці м'які 10 10 0% 

 Магнітна дошка 1 1 0% 

Фліп-чарт 1 0 100% 

Інформаційні стенди 1 1 0% 

Стенди для робочого користування 2 2 0% 

Скринька довіри 1 1 0% 

Килим 1 0 100% 

Жалюзі 1 1 0% 

Дзеркало 1 1 0% 

Папір А4 , АЗ 15 4 75% 

Папір кольоровий 5 1 75% 

Маркери всіх кольорів 10 5 50% 

Клей 3 3 0% 

Магніти 10 10 0% 

Фломастери 10 5 50% 

Ватман 10 0 100% 

Ножиці та ножі для паперу 5 5 0% 

Зошити 10 5 50% 

Файли 100 50 50% 

Папки 15 15 0% 

Лінійка 5 5 0% 

Коректор 2 2 0% 

Альбоми для малювання 9 3 75% 

Степлер 1 1 0% 

Фарби 10 5 50% 



Пластилін 10 5 50% 
 

Найменування 

навчальних 

приміщень та 

майданчиків 

Найменування навчального обладнання 
Необхідна 

кількість, 

одиниць 

Фактичн

а 

кількість

, 

одиниць 

Відсоток 

потреби 

Логопедичний 

кабінет 

1. Настінне дзеркало для логопедичних занять 

50х100   

1 1 0% 

2. Настільне дзеркало 60х80   1 1 0% 

3. Дзеркало для індивідуальної роботи 9х12            8 6 25% 

     4. Логопедичні зонди, шпателі                       8 0 100% 

     5. Умивальник                                       1 1 0% 

     6. Настільна лампа                                    1 0 100% 

     7. Класна дошка                                        1 1 0% 

     8. Шафи                                                2 2 0% 

     9. Столи лабораторні                                   2 0 100% 

     10. Стіл канцелярський                                1 1 0% 

     11. Парта одномісна                                   6 6 0% 

     12. Стілець                                           6 6 0% 

     13. Магнітофон                                         1 1 0% 

     14. Програвач з набором платівок                      1 0 100% 

     15. Діапроектор "СВЕТ" або фільмоскоп                 1 0 100% 

     16. Наочний матеріал з розвитку мови 

(предметні,  сюжетні, серійні малюнки та ін.)                  

1 0 100% 

     17. Настільні ігри                                    8 - 100% 

     18. Підручники й навчальні посібники                   8 - 100% 

     19. Прилад для корекції мови АІР-6                  6 0 100% 



 

Найменування 

навчального 

приміщення 

Найменування навчального обладнання 
Необ 

хідна 

кількістьод

иниць 

Фактичн

а 

кількість 

Відсоток 

потреби 

Інклюзивно-

ресурсна 

кімната 

I. Обладнання загального корекційного 

призначення 

   

1. 

Комп'

ютерн

е 

облад

нання 

1.1. Комп'ютер стаціонарний:  

відеомонітор:  

діагональ від 21 дюйма - для стаціонарного 

комп'ютера;  

мінімальна роздільна здатність - не менше 

ніж full HD;  

накопичувач HDD або SSD;  

веб-камера:  

не менше ніж 1.3 Mpx;  

звуковий адаптер:  

мікрофон, акустична система - динаміки;  

мережевий інтерфейс бездротової мережі:  

з підтримкою стандартів IEEE: не гірше 

802.11b/g/n;  

мережевий адаптер Ethernet:  

з підтримкою стандартів 100BASE-TX та 

1000BASE-T (обов'язково для стаціонарного 

комп'ютера);  

клавіатура: повнорозмірна, латинсько-

кирилична з нанесеними контрастними 

літерами латинського та українського 

алфавітів;  

маніпулятор типу "миша":  

кількість кнопок - щонайменше 3: ліва, 

права, колесо-кнопка для скролінгу 

1 
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100% 
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100% 

 

100% 

 

100% 

 

 

100% 

 

 
1.2. Портативний комп'ютер (ноутбук, 

планшетний ПК):  

діагональ від 15 дюймів - для ноутбука, від 

9 дюймів - для планшетного ПК;  

процесор:  

підтримка набору інструкцій ×86 - 64;  

кількість фізичних обчислювальних ядер 

без використання технологій розподілу 

1 1 0 

     20. Відеомагнітофон                                   1 0 100% 

     21. Відеокасети                              10 0 100% 

22. Екран                1 0 100% 

     23. Візуальні прилади І-2М, Унітон та ін.             По одному 0 100% 



ресурсів між ядрами - не менше ніж 2;  

тактова частота - не менше ніж 1,6 GHz;  

корпус:  

форм-фактор - мобільний комп'ютер з 

клавіатурою (ноутбук);  

оперативна пам'ять:  

об'єм пам'яті - не менше ніж 8 GB для 

вчителя та не менше ніж 4 GB для учня;  

тип пам'яті - не нижче ніж DDR3 SDRAM;  

батарея:  

ємність - не менше ніж 4000 mAh або не 

менше 4 годин автономної роботи;  

відеомонітор:  

інтегрований з корпусом;  

діагональ - не менше ніж 15,6" для учня та 

не менше 17" для вчителя, 

широкоформатний TFT або LCD, 16:9, 

максимальна роздільна здатність - не менше 

ніж 1366 × 768;  

технологія - LCD IPS, кольоровий дисплей 

на активній матриці;  

накопичувач HDD або SSD;  

графічний адаптер:  

дискретний або інтегрований;  

апаратна підтримка DirectX - не нижче 

версії 11.Х (де Х - цифра від 0 до 9);  

апаратна підтримка OpenGL - не нижче 

версії 4.Х (де Х - цифра від 0 до 9);  

веб-камера (за наявності):  

інтегрована у корпус;  

не менше 3 Mpx;  

роздільна здатність відео - не нижче HD 

(1280 × 720);  

звуковий адаптер:  

інтегрований;  

інтегровані мікрофон (за наявності) та 

динаміки;  

мережевий інтерфейс бездротової мережі:  

інтегрований;  

з підтримкою стандартів IEEE: не гірше 

802.11b/g/n;  

мережевий адаптер Ethernet:  

інтегрований;  

з підтримкою стандартів 100BASE-TX та 

1000BASE-T;  

зовнішні інтерфейси:  

не менше ніж 2 порти USB 2.0;  

не менше ніж 1 порт USB 3.0;  

не менше ніж 1 Ethernet-порт (RJ-45) при 

використанні дротової мережі в класі;  

не менше ніж 1 порт VGA, або DVI, або 



HDMI;  

не менше ніж 1 порт для підключення 

гарнітури (роз'єм під штекер TRS 3.5 mm);  

клавіатура:  

повнорозмірна, інтегрована у корпус, 

латинсько-кирилична з нанесеними 

контрастними літерами латинського та 

українського алфавітів;  

маніпулятор типу "миша":  

технологія - оптична;  

тип підключення - USB-інтерфейс;  

кількість кнопок - щонайменше 3: ліва, 

права, колесо-кнопка для скролінгу;  

альтернативна робоча станція зразка 

Desktop Sence View;  

індукційні системи для підсилення звуку:  

призначення - забезпечення комфортного 

звукопідсилення голосу або іншого 

аудіосигналу з мікрофона безпосередньо в 

слухові апарати або кохлеарні імпланти 

користувачів;  

підсилювач для збільшення потужності:  

призначення - забезпечення перетворення 

електричного сигналу невеликої потужності 

в більш потужний;  

навушники з кістковою провідністю 

"Whisper pro":  

призначення - забезпечення стереофонічної 

якості звуку 

 
1.3. Пристрій для читання і запису 

оптичних носіїв:  

зовнішній або вмонтований;  

підтримка зчитування і запису інформації;  

тип інтерфейсу - USB 2.0 або еквівалентний 

(для зовнішнього);  

електроживлення пристрою забезпечується 

шиною USB (для зовнішнього);  

сумісний з персональними комп'ютерами 

вчителя та учнів, підтримує їх завантаження 

з оптичного диска;  

набір оптичних дисків типу DVD-RW або 

DVD+RW із місткістю - не менше 4 GB, 

сумісний з усіма передбаченими цією 

специфікацією пристроями для читання і 

запису оптичних носіїв;  

флеш-накопичувач ємністю не менше 16 GB 

0 0 0 

 
1.4. Основне преінстальоване програмне 

забезпечення персонального комп'ютера 

(ноутбука, планшетного ПК) вчителя 

форм-фактора:  

1 0 100% 



операційна система:  

попередньо встановлена операційна система 

на основі ліцензій вільного поширення або 

пропрієтарна з підтримкою роботи у 

локальній обчислювальній мережі з 

доменною організацією з україномовним 

інтерфейсом;  

наявність україномовної підтримки від 

виробника на території України;  

повноцінна підтримка роботи користувачів 

з особливими потребами;  

безкоштовне оновлення на весь період 

функціонування, але не менше 5 років;  

можливість динамічного оновлення 

дистанційно;  

наявність дистанційного робочого столу;  

пакет програмних засобів офісного 

призначення:  

преінстальований ліцензійний пакет 

офісного програмного забезпечення на 

основі ліцензій вільного поширення або 

пропрієтарний з україномовним 

інтерфейсом, сумісний з обраною 

операційною системою;  

наявність україномовної підтримки від 

виробника на території України;  

підтримка роботи з найбільш 

розповсюдженими файловими форматами, а 

також вбудований додаток для роботи з 

електронною поштою;  

набір преінстальованого програмного 

забезпечення:  

програмний засіб для керування 

комп'ютерним класом з українською мовою 

інтерфейсу;  

антивірусне програмне забезпечення (за 

необхідністю);  

програмний засіб для роботи з електронною 

книгою (підручник, методичний посібник 

тощо) на основі ліцензій вільного 

поширення або пропрієтарний з 

україномовним інтерфейсом з технологією 

захисту авторських прав 

 
1.5. Багатофункціональний пристрій для 

друку, сканування, копіювання:  

призначення - забезпечення друкування, 

сканування та копіювання матеріалів;  

вимоги:  

лазерне монохромне друкування формату 

А4 (чорно-білий або кольоровий) з 

роздільною здатністю від 600 dpi (точок на 

1 1 0 



дюйм);  

сканування формату А4 з роздільною 

здатністю - від 600 × 1200 dpi, з 

під'єднанням через інтерфейс USB 

 
1.5-

1. Ламінатор формату А4 (216 ґ 303):  

призначення - обробка друкованих 

матеріалів для їх тривалого використання 

1 1 0 

 
1.5-

2. Різак для паперу (А4):  

призначення - підготовка навчальних 

роздаткових матеріалів 

1 0 100% 

 
1.6. Апаратно-програмний комп'ютерний 

тифлокомплекс із синтезом мови 

(комп'ютерний тифлокомплекс):  

призначення - для забезпечення доступу до 

інформації особи з порушенням зору;  

апаратне забезпечення:  

відповідно до підпункту 1 пункту 1 розділу 

I цього Переліку.  

Додатково обладнаний:  

брайлівським дисплеєм з параметрами 

відповідно до підпункту 7 пункту 1 розділу 

I цього Переліку;  

сканером;  

клавіатурою зі збільшеними контрастними 

символами (можливі спеціальні наліпки);  

навушниками з кістковою провідністю;  

програмне забезпечення:  

програми екранного доступу , синтезатор 

українського мовлення, програма оптичного 

розпізнавання тексту, програма для 

екранного збільшення;  

програма з використанням синтезованого 

мовлення для засвоєння кириличної та 

латинської розкладок клавіатури;  

програми для збільшення текстів та 

зображень на моніторі;  

корекційні програми з розвитку зорового 

сприймання 

1 0 100% 

 
1.7. Брайлівський дисплей:  

Призначення - для вводу/виводу текстової 

інформації рельєфно-крапковим шрифтом 

Брайля, для читання тексту рельєфно-

крапковим шрифтом Брайля на/з такі 

(таких) електронні(их) пристрої(їв), як 

комп’ютер, ноутбук, планшет, смартфон для 

індивідуального використання;  

вимоги:  

1 0 100% 



рядок Брайля для читання тексту рельєфно-

крапковим шрифтом Брайля; рядок Брайля 

6- або 8-крапковий; клавіатура Брайля 6- 

або 8-крапкова для введення інформації 

рельєфно-крапковим шрифтом Брайля; 

функціональні клавіші навігації; 

підключення до електронних пристроїв 

(комп’ютерів, ноутбуків, смартфонів тощо) 

 
1.8. Принтер брайлівський для друку з 

відповідним програмним забезпеченням:  

призначення - друкування текстової 

інформації шрифтом Брайля та рельєфної 

графіки;  

вимоги:  

двосторонній друк;  

друк текстів шрифтом Брайля та рельєфної 

графіки;  

поверхня панелі керування з підписами 

плоским шрифтом та шрифтом Брайля;  

наявність мовленнєвого зворотного зв'язку;  

підключення через USB-порт та/або 

Bluetooth;  

програма для підготовки текстів і графіки 

до рельєфно-крапкового друку 

1 0 100% 

 
1.9. Принтер брайлівський з можливістю 

друку кольорової рельєфної графіки:  

призначення - друк шрифтом Брайля та 

рельєфної кольорової графіки. 

Виготовлення тактильних кольорових 

зображень;  

вимоги:  

здатність друкувати текст шрифтом Брайля і 

тактильну графіку з одночасним 

кольоровим друком;  

здатність передавати різні кольори різною 

висотою рельєфних крапок;  

принтер з відповідним програмним 

забезпеченням;  

забезпечення сприйняття та перетворення 

текстів;  

поверхня панелі керування з підписами 

плоским шрифтом та шрифтом Брайля;  

підключення через USB-порт та/або 

Bluetooth 

1 0 100% 

 
1.10. Пристрій для створення тактильної 

графіки типу :  

призначення - переведення графічних 

зображень у тактильну графіку за 

1 0 100% 



допомогою нагрівання з використанням 

спеціального термопаперу;  

вимоги:  

спеціальний термопапір;  

налаштування температури та 

температурний контроль;  

формат паперу - різний (до A3);  

спеціальний односторонній термопапір;  

звукова індикація;  

нагрівальна лампа (кварц, галоген) 

 
1.11. Прилад для читання 

плоскодрукованих текстів типу з 

функцією мовленнєвого виводу 

інформації:  

призначення - читання книг, газет, журналів 

та інших плоскодрукованих документів;  

вимоги:  

прилад для читання з програмним 

забезпеченням, що дозволяє розпізнавати 

текст і форматувати його у мовлення;  

підтримка української та інших поширених 

мов;  

прилад повинен мати можливість 

призупиняти читання, переміщуватись по 

тексту вперед і назад, прослуховувати слова 

по літерах;  

можливість прослуховування аудіокниг у 

різноманітних форматах;  

якісні динаміки для спільного 

прослуховування;  

можливість самостійного налаштування 

гучності та темпу відтворення матеріалу;  

можливість підключення до зовнішнього 

монітору, можливість у цьому режимі 

вибору розміру тексту;  

управління відображенням сторінки, 

переміщення тексту вниз, вверх, вліво, 

вправо;  

контрастні кнопки керування з тактильними 

позначками 

1 0 100% 

 2. 

Мульт

имеді

йне 

облад

нання 

2.1. Мультимедійний проектор для 

збільшення зображень:  

призначення - забезпечення збільшення 

візуальної інформації (відео, фото та 

тексту);  

вимоги:  

світловий потік - від 1100 ANSI люменів;  

базова роздільна здатність проекційної 

матриці відповідно до SVGA (800 х 600 

піке) та краще;  

1 0 100% 



наявність корекції вертикальних спотворень 

типу "трапеція" - від ± 15°; однорідність 

освітленості екрана - від 90 %;  

контрастність - від 300:1;  

формати зображення 4:3 з підтримкою 16:9;  

підтримка комп'ютерних роздільних 

здатностей від 640 × 480 до 1600 × 1200 

pixel;  

зображення - від 0,6 до 6 м при проекційній 

відстані - від 1 до 10 м;  

довговічність лампи - від 2000 годин 

 
2.3. Інтерактивна підлога:  

призначення - демонстрація зображень, 

організація інтерактивного ігрового 

простору 

1 0 100% 

 
2.4. Фланелеграф для фронтальної та 

індивідуальної роботи:  

призначення - демонстрація дидактичних 

посібників згідно з планом заняття 

1 0 100% 

 
2.2. Інтерактивна дошка для навчально-

виховної роботи:  

призначення - забезпечення демонстрації 

зображень;  

вимоги:  

робоча поверхня - 1624 × 1160 мм, 

діагональ - 1990 мм;  

внутрішня розподільна здатність - 1074 

точок (ліній) на см;  

кріплення до стіни;  

послідовний порт RS-232 або USB 1.1/2 для 

зв'язку з комп'ютером;  

кабель для підключення (у комплекті);  

наявність радіопорта для бездротового 

планшета вчителя та пультів тестування 

1 0 100% 

 3. 

Демон

страці

йне 

облад

нання 

3.1. Дошка магнітно-крейдова:  

призначення - для письма, забезпечення 

демонстрації навчального матеріалу;  

вимоги:  

дошка матового темно-зеленого, темно-

коричневого чи чорного кольору, на одну, 

дві, чотири, п'ять робочих поверхонь, може 

використовуватись як магнітна для 

кріплення демонстраційного обладнання;  

діагональ - не менше 2 м;  

мінімальні розміри - 600 × 900 мм;  

підставка-тринога з регулюванням висоти 

1 0 100% 



(або аналогічна за призначенням) або набір 

для кріплення до стіни;  

обладнана додатковим освітленням;  

дзеркальні світильники розташовуються на 

30 см над верхнім краєм дошки та на 60 см в 

бік класу перед дошкою;  

полиця для маркерів, крейди, магнітів тощо;  

папір для фліпчарту матовий, неяскраво-

білий (для кріплення на дошку для 

демонстрування);  

набори маркерів, крейди (крейда біла або 

світла, контрастна до фону дошки), магнітів 

 
3.2. Відеопроектор для показу 

відеоматеріалів з текстовим рядком:  

призначення - візуальна демонстрація 

навчального матеріалу 

1 0 100% 

 II. Комп'ютерні програми    

 1. Для 

осіб з 

тяжки

ми 

поруш

енням

и 

мовле

ння 

1.1. Спеціалізована комп'ютерна 

програма для вивчення елементів житла 

родини:  

призначення - збагачення активного 

словникового запасу словами певних 

лексичних тем, збагачення особистого 

життєвого досвіду осіб про помешкання та 

сімейні цінності родини 

0 0 0 

 
1.2. Спеціалізована комп'ютерна 

програма для ознайомлення з 

професіями:  

призначення - збагачення активного 

словникового запасу словами певних 

лексичних тем, збагачення особистого 

життєвого досвіду осіб про професії 

близьких людей 

0 0 0 

 
1.3. Спеціалізована комп'ютерна 

програма для вивчення будови тіла 

людини:  

призначення - збагачення активного 

словникового запасу словами певних 

лексичних тем, збагачення особистого 

життєвого досвіду осіб про анатомічні 

особливості людини 

0 0 0 

 
1.4. Спеціалізована комп'ютерна 

програма для вивчення життя на Землі:  

призначення - збагачення активного 

словникового запасу словами певних 

0 0 0 



лексичних тем, збагачення особистого 

життєвого досвіду осіб про світобудову та 

мешканців планети Земля 

 
1.5. Спеціалізована комп'ютерна 

програма для вивчення емоцій людини:  

призначення - збагачення активного 

словникового запасу словами певних 

лексичних тем, збагачення особистого 

життєвого досвіду осіб про темпераменти 

людей та їх реакцію на різні події, 

обставини 

0 0 0 

 
1.6. Спеціалізована комп'ютерна 

програма для вивчення явищ природи - 

пори року, погода, календар:  

призначення - збагачення активного 

словникового запасу словами певних 

лексичних тем, збагачення особистого 

життєвого досвіду осіб про явища природи 

0 0 0 

 
1.7. Спеціалізовані комп'ютерні ігри для 

розвитку логіки:  

призначення - збагачення активного 

словникового запасу словами певних 

лексичних тем, розвиток математичного 

мислення осіб 

0 0 0 

 
1.8. Комп'ютерна логопедична програма 

для корекційної роботи:  

призначення - забезпечення корекції 

загального недорозвинення мовлення у осіб 

старшого дошкільного та молодшого 

шкільного віку;  

вимоги:  

можливість ефективно працювати над 

формуванням просодичних компонентів 

мови, правильної вимови звуків, 

фонематичних процесів, лексико-

граматичних засобів мови 

0 0 0 

 
1.9. Комп'ютерний логопедичний 

тренажер для закріплення правильної 

вимови:  

призначення - забезпечення корекції 

мовлення учнів;  

вимоги:  

модуль підготовки до користування 

комп'ютером;  

опанування клавіатурою;  

мікрофон, "миша";  

0 0 0 



наявність вправ на диференціацію на письмі 

парних за глухістю/дзвінкістю приголосних 

звуків 

 
1.10. Комп'ютерна програма для 

комунікації (альтернативна комунікація за 

допомогою зображень):  

призначення - для навчання та спілкування 

осіб з порушеннями аутистичного спектра;  

вимоги:  

стандартний набір карток (основні та 

мотиваційні) - близько 180 штук з 

можливістю створювати власний підпис під 

кожну картинку;  

чітке звукове відтворення зображення;  

завантаження картинок з інших пристроїв;  

вбудований календар для створення 

візуального розкладу;  

швидкий час завантаження (3 - 5 с);  

можливість роздрукувати візуальний 

розклад та окремі картки 

0 0 0 

 
1.10-

1. Комп’ютерний слухо-мовленнєвий 

комплекс:  

призначення - для проведення 

індивідуальних та фронтальних занять з 

корекції слуху та мовлення, розвитку 

мовлення та формування навичок 

вимовляння звуків тощо 

0 0 0 

 2. Для 

осіб з 

поруш

енням 

опорн

о-

рухов

ого 

апара

ту 

2.1. Навчальний програмно-апаратний 

комплекс для розвитку мисленнєвої 

діяльності:  

призначення - допомога в розвитку базових 

навичок, мислення, уваги, зорової пам'яті, 

просторового орієнтування, покращення 

усного мовлення, координації;  

вимоги:  

стіл U-подібної форми з тактильними 

клавішами;  

розміри клавіш - від 150 × 200 мм;  

програмне забезпечення клавіш (за 

навчальною програмою);  

навчальні об'ємні предмети;  

спеціалізоване навчальне програмне 

забезпечення;  

маніпулятори типів "Джойстик", "Ролер";  

програма "Camera Mouse":  

призначення - керування курсором миші за 

допомогою рухів голови;  

програми, що забезпечують можливість 

1 0 100% 



голосового набору 

 3. Для 

осіб з 

інтеле

ктуал

ьними 

поруш

енням

и 

3.1. Навчальний програмно-апаратний 

комплекс для колективної роботи:  

призначення - забезпечення підготовки та 

розвитку навичок роботи з навчальними 

матеріалами, навички використання різних 

концепцій, навички колективної роботи;  

вимоги:  

використання комбінації цих складових:  

спеціальне програмне забезпечення;  

інтерактивний стіл;  

навчальні матеріали (картки із завданнями, 

таблиці, пазли, блоки, робочі зошити) 

1 0 100% 

 4. Для 

глухи

х осіб 

та осіб 

зі 

зниже

ним 

слухо

м 

4.1. Програмно-апаратний комплекс для 

корекційно-розвиткової роботи:  

призначення - забезпечення комплексної 

роботи з особами з порушеннями слуху, 

звуковимови, голосоутворення, з 

порушеннями сенсомоторних функцій 

мовлення;  

розвиток слухового сприймання, 

формування та корекція звуковимови;  

вимоги:  

можливість розвитку слухового 

сприймання, формування та корекції 

звуковимови, розвитку мовлення у осіб від 

2-х років;  

візуалізація, запис, вимірювання та 

зберігання спектрів фонем:  

частотний діапазон - від 250 - 10000 Hz;  

динамічний діапазон - від 5 dB-80 dB;  

кількість звукових модулів за середовищами 

(з 10 звуками) - 10 одиниць;  

аналіз характеристик голосу (нижня 

форманта):  

діапазон - від 70-980 Hz 

0 0 0 

 
4.2. Комп'ютерний тренажер для 

вивчення української жестової мови:  

призначення - забезпечення вивчення жестів 

української жестової мови;  

вимоги:  

можливість індивідуальної самостійної 

роботи з вивчення та відпрацювання жестів;  

можливість колективного навчання в 

закладі освіти 

0 0 0 

 5. Для 

осіб із 

5.1. Програма екранного доступу:  

призначення - для читання текстової 

0 0 0 



сенсор

ними 

поруш

енням

и (зі 

зниже

ним 

зором 

та 

сліпих

) 

інформації та озвучування дій користувача 

за допомогою синтезатора мовлення;  

вимоги:  

мовний супровід інсталяції програми;  

швидкий пошук інформації за допомогою 

Research It;  

потужна мова сценаріїв для налаштування 

призначеного для користувача інтерфейсу в 

будь-якому додатку;  

наявність драйверів для всіх поширених 

дисплеїв Брайля;  

наявність синтезаторів мовлення для не 

менше 30 різних мов;  

набір клавіатурних команд, який може бути 

розширений користувачем;  

можливість емуляції миші за допомогою 

клавіатурних команд;  

система онлайн-довідки;  

підтримка двох моніторів 

 
5.2. Програми для відтворення різних 

спеціальних форматів:  

призначення - для відтворення спеціальних 

форматів, що не підтримуються 

стандартними плеєрами;  

вимоги: програми, які інсталюються на 

комп'ютер, мобільний пристрій чи 

портативний плеєр (з інтерфейсом, 

доступним для програм екранного доступу) 

0 0 0 

 
5.3. Синтезатор українського мовлення:  

призначення - для перетворення тексту в 

звуковий сигнал;  

вимоги:  

комплекс технічних та програмних засобів, 

які форматують текст в звуковий сигнал;  

висока якість відтворення мовлення 

0 0 0 

 
5.4. Програма оптичного розпізнавання 

тексту 

0 0 0 

 
5.5. Програма для екранного збільшення 0 0 0 

 
5.6. Спеціалізовані комп’ютерні 

програми для розвитку зорових функцій, 

формування навичок орієнтування у 

просторі:  

призначення - коригування амбліопії, 

короткозорості, косоокості, стимуляція 

зорового сприймання, тренування та 

зміцнення окорухових м’язів, зняття спазмів 

0 0 0 



акомодації, покращення кровообігу очей 

 
5.7. Комп’ютерні програми навчального 

призначення:  

призначення - забезпечення розвитку 

мислення, збагачення активного 

словникового запасу словами певних 

лексичних тем;  

вимоги:  

вивчення і закріплення знань про кольори, 

форму, розмір, будову предметів, об’єкти 

довкілля тощо 

0 0 0 

 
5.8. Комп’ютерні логопедичні програми 

для корекційної роботи:  

призначення - забезпечення корекції 

загального недорозвитку мовлення у дітей 

старшого дошкільного та молодшого 

шкільного віку, проведення артикуляційної 

гімнастики, формування звуковимови, 

фонематичного сприймання, лексико-

граматичної будови, зв’язного мовлення, 

збагачення словника тощо;  

вимоги:  

можливість ефективно працювати над 

формуванням просодичних компонентів 

мовлення, правильної вимови звуків, 

фонематичних процесів, лексико-

граматичних засобів мовлення 

0 0 0 

 
5.9. Комп’ютерні логопедичні тренажери 

для закріплення правильної вимови:  

призначення - забезпечення корекції 

мовлення осіб;  

вимоги:  

модуль підготовки до користування 

комп’ютером; опанування клавіатури; 

мікрофона, «миші». 

0 0 0 

 II-

1. Засоби корекції ігрової діяльності осіб з 

особливими освітніми потребами різного віку та з 

різними порушеннями психофізичного розвитку 

   

 1. 

Дидак

тичні 

матері

али 

для 

розвит

ку 

1.1. Ігри для осіб раннього віку:  

призначення - забезпечення розвитку 

мислення, уяви, моторики, зміцнення 

фізичних сил, зняття емоційної напруги;  

вимоги:  

кубики, м’ячі, піраміди, кільця, сортери, 

втулки, вкладки, розбірні іграшки тощо; 

посібники для розвитку дрібної моторики 

10 

комплектів 

5 50% 



ігрової 

діяльн

ості 

(іграшки для нанизування, шнурування, 

загвинчування, зав’язування, наліплювання 

деталей) 

 
1.2. Розвивальні ігри:  

призначення - забезпечення розвитку 

мислення, уяви, мови, сприяння 

розширенню загального світогляду осіб, 

розвиток кмітливості;  

вимоги:  

«Рибалки» (на магнітах), магнітна ферма, 

пазли, парні картинки, розрізні картинки (2-

8 частин), кубики для складання 

предметних і сюжетних зображень (з 4-12 

кубиків), кубики Кооса, кубики Монтесорі, 

кубики зі складами та окремими літерами; 

мозаїка (кнопкова, геометрична, 

орнаментальна), лото, доміно, маршрутні 

ігри, ігри-лабіринти, кольорові палички 

Кюїзенера тощо 

10 

комплектів 

5 50% 

 
1.3. Ляльки, відповідні атрибути:  

Призначення - ознайомлення з 

призначенням різних предметів, сприяння 

розширенню загального світогляду осіб, 

розвиток мислення, уяви, мови;  

вимоги:  

ляльки, зокрема немовлята, однолітки 

(образ дитини дошкільного віку; хлопчик і 

дівчинка); дорослі; літературний персонаж в 

національному українському одязі 

(хлопчик, дівчинка); різнонаціональні 

ляльки (хлопчик, дівчинка) тощо;  

предмети лялькового вжитку (постільна 

білизна та одяг, посуд, меблі, санчата, 

коляска, гойдалка, галантерея; побутова 

техніка та засоби зв’язку тощо);  

муляжі, макети грошей;  

продукти харчування (хлібо-булочні, м’ясо-

молочні, кондитерські, овочі, фрукти, 

бакалія тощо) 

10 

комплектів 

5 50% 

 
1.4. Обладнання й атрибути для рольової 

творчої гри:  

призначення - ознайомлення з 

призначенням різних предметів, сприяння 

розширенню загального світогляду осіб, 

розвиток мислення, уяви, мови;  

вимоги:  

«Кухня», «Магазин», «Перукарня», 

«Лікарня», «Вулиця», «Майстерня» (ігровий 

По 1 

комплекту 

1 0 



куточок, ігрові набори, відповідні 

інструменти) тощо 

 
1.5. Моделі предметів навколишнього світу:  

призначення - для занять з розвитку 

мовлення, ознайомлення з навколишнім 

середовищем, формування комунікації, 

навчання ігрової діяльності;  

вимоги:  

«Будинок», «Меблі», «Свійські тварини», 

«Дикі звірі», «Свійські птахи», «Дикі 

птахи», «Тварини різних широт», 

«Зоопарк», «Плазуни», «Риби», «Комахи» 

тощо; муляжі овочів та фруктів, грибів та 

ягід, плодів дерев та кущів; ляльки 

(немовлята, однолітки -образ дитини 

дошкільного віку; хлопчик і дівчинка, сім’я 

тощо); зразки посуду 

10 

комплектів 

5 50% 

 
1.6. Конструкторсько-будівельні іграшки:  

призначення - для конструктивної 

діяльності під час занять та вільної гри;  

вимоги:  

кубики для складання предметних і 

сюжетних зображень; будівельний матеріал 

з дерева - об’ємні фігури різного кольору; 

пластмасові конструктори; об’ємні пазли 

різної форми (решітка, реп’ях); 

«Конструктор-механік»; куб Лінка для 

розвитку тактильної чутливості та 

покращення зорово-моторної координації 

(конструктор із дерев’яних фігур; кубики з 

пофарбованими в різні кольори гранями) 

10 

комплектів 

5 50% 

 
1.7. Іграшковий транспорт, атрибути:  

призначення - ознайомлення з 

призначенням різних предметів, сприяння 

розширенню загального кругозору осіб, 

розвиток мислення, уяви, мови;  

вимоги:  

машинки різного розміру і призначення 

(вантажівка, кран, сміттєвіз, швидка 

допомога тощо); механічні/інерційні 

іграшки, заводні машини, трек для машин, 

гараж тощо 

10 

комплектів 

5 50% 

 
1.8. М’яконабивні іграшки різного розміру і 

виду:  

призначення - ознайомлення з 

призначенням різних предметів, сприяння 

розширенню загального кругозору осіб, 

10 

комплектів 

5 50% 



зняттю емоційної напруги, розвиток 

мислення, уяви, мови;  

вимоги:  

м’яконабивні іграшки різного розміру і 

виду; м’яконабивні розвивальні іграшки із 

застібками, ґудзиками, шнурівками тощо 

 
1.9. Іграшкові інструменти:  

призначення - розвиток причинно-

наслідкових зв’язків, слухового сприймання 

й уваги, пам’яті, зняття емоційної напруги;  

вимоги:  

музичні інструменти, зокрема металофон, 

ксилофон, барабан, бубон, маракаси, 

трикутник, сопілка, гітара, піаніно дитяче 

тощо 

1 

комплект 

1 0 

 
1.10. Приладдя для малювання:  

призначення - розвиток художніх 

здібностей, уяви, просторових уявлень, 

зняття емоційної напруги;  

вимоги:  

приладдя для творчості, зокрема мольберт, 

фарби, пензлі, фломастери, набори 

кольорових ручок та олівців, розфарбовки 

тощо 

10 

комплектів 

5 50% 

 
1.11. Обладнання для театралізованої 

діяльності:  

призначення - розвиток мовлення, уяви, 

пам’яті, зняття емоційної напруги;  

вимоги:  

набори різного типу, зокрема персонажі 

художніх творів у вигляді пальчикового, 

тіньового, настільного театру; ляльки бі-ба-

бо; ляльки-маріонетки; ляльки-рукавички; 

іграшки-саморобки; театр рукавичок; 

тіньовий театр; пальчиковий театр; театр 

іграшок; площинний театр; деталі одягу для 

театралізованої діяльності; маски; ширма 

тощо 

По 1 

набору 

1 0 

 
1.12. Розвивальні ігри для сюжетної, 

рольової гри:  

призначення - формування навичок ігрової 

діяльності, забезпечення проведення 

дидактичних занять, розвитку мовлення, 

мислення, комунікації;  

вимоги:  

набори для сюжетної гри, набори для 

рольової гри, лото предметне з різних 

По 1 

набору 

1 0 



лексичних тем тощо 

 
1.13. Демонстраційний матеріал:  

призначення - доформування навичок 

ігрової діяльності, гри по черзі, співпраці, 

забезпечення проведення дидактичних 

занять, розвитку мовлення, уяви, мислення, 

комунікації;  

вимоги:  

набори настільних ігор, зокрема «Родина», 

«Дитячий садок», «День Народження», 

«Новий Рік», «Свято Святого Миколая», 

«Мамине свято», «Розпорядок дня», 

«Загартування, предмети гігієни, 

процедури», «Народознавство», «Державна 

символіка України», «Види мистецтв 

(музичне, хореографічне, театральне, 

літературне, образотворче (скульптура, 

кіно, живопис, архітектура тощо)», 

«Професії», «Підприємства (промислові, 

сільськогосподарські, транспортні тощо) та 

установи (освітні, медичні, культурні, 

спортивні, фінансові, торгівельні)», «Що із 

чого і як виготовляється», «Основи 

здоров’я», «Зовнішній вигляд людини та 

органи сприйняття», «Види спорту та 

спортивні знаряддя», «Міміка та жести, 

емоції та почуття», «Вчинки людей, правила 

культурної поведінки», «Права дитини», 

«Правила безпечної поведінки у довкіллі 

(вдома, на вулиці та дорогах, у лісі, біля 

водойми, протипожежна, газова безпека, 

поводження з електричними приладами, 

поводження з отруйними речовинами, 

поводження з тваринами та рослинами, 

незнайомими людьми тощо) 

По 1 

набору 

0 100% 

 
1.14. Спортивне знаряддя:  

призначення - забезпечення загального 

фізичного розвитку, підвищення спритності 

та витривалості, фізичної та емоційної 

розрядки;  

вимоги:  

м’ячі, скакалки, фітболи, обручі, скраклі, 

кеглі тощо 

По 

1знаряддю 

1 90% 

 
1.15. Ігри на друкованій основі:  

призначення - забезпечення формування та 

розвитку комунікацій, мислення, уяви тощо;  

вимоги:  

ігри на друкованій основі різної тематики 

По 1 набору 1 0 



(поле, кубики, фішки тощо) 

 III. Обладнання для осіб з порушеннями опорно-

рухового апарату та осіб зі складною 

структурою порушення 

   

 1. 

Меблі 

спеціа

льног

о 

призн

аченн

я 

1.1. Стіл для осіб з порушеннями опорно-

рухового апарату:  

призначення - забезпечення навчальної 

діяльності осіб у візку;  

вимоги:  

регулювання робочого столу за висотою;  

регулювання під кутом забезпечується 

важелями в передній частині столу;  

наявний спеціальний радіусний виріз у 

столі;  

передня частина столу забезпечується 

відсіками для письмового приладдя;  

запобігання падінню предметів вниз - 

бортики з 3-х сторін;  

основа та ніжка-стійка стільця повинні 

з'єднуватися спеціальним 3D-рухливим 

механізмом, щоб мати можливість 

підлаштовуватися під будь-які рухи дитини 

0 0 0 

 
1.2. Реабілітаційний стілець для 

тренування нижніх та верхніх кінцівок, 

плечового суглоба:  

призначення - забезпечення виконання 

вправ в положенні лежачи на спині;  

вимоги:  

стілець, встановлений в раму, оснащений 

стабілізаційними ременями;  

спинка стільця з обох сторін має спеціальні 

ручки для регулювання довжини сидіння;  

наявна газова пружина для регулювання;  

кут регулювання спинки - від 0 до 85°;  

ручки передньої частини стільця 

забезпечують встановлення висоти осі 

обертання головки 

0 0 0 

 
1.3. Балансувальний стілець (на одній 

ніжці):  

призначення - тренування гравітаційної 

стійкості, статичної рівноваги, контролю за 

позою тіла (постурального контролю). 

Корисний для всіх осіб, особливо 

необхідний особам з розладами 

аутистичного спектра, синдромом 

гіперактивності та дефіциту уваги, що дає 

можливість їм краще зосереджуватися і 

0 0 0 



розвивати базові властивості 

психомоторики;  

вимоги: наявність засобу для регулювання 

висоти стільця 

 
1.4. Стілець активності. Стендар з 

опорою на спину, на груди або стійка 

похила (вертикалізатор) для осіб із 

захворюваннями та порушеннями 

опорно-рухового апарату:  

призначення - забезпечення навчальної 

діяльності, виконання психомоторних 

вправ, сприяння росту кісток та запобігання 

атрофії м'язів;  

вимоги:  

підтримка та фіксація дитини в 

напівлежачому положенні;  

можливість поетапного навантаження на 

нижні кінцівки та хребет;  

підтримка дитини у вертикальному 

положенні;  

обладнання, розраховане на вагу дитини - 

до 30 кг;  

кожне колесо стійки оснащено запобіжним 

гальмом - 4 одиниці;  

можливість нахилу стійки під кутом;  

можливість писати та малювати за столиком 

0 0 0 

 
1.5. Підставка для підручників:  

призначення - запобігає погіршенню зору та 

постави у осіб молодшого шкільного віку;  

вимоги:  

наявність декількох кутів нахилу 

0 0 0 

 IV. Корекційні засоби навчання для осіб з 

тяжкими порушеннями мовлення, з 

порушенням опорно-рухового апарату та осіб з 

інтелектуальними порушеннями, в тому числі з 

розладами аутистичного спектра 

   

 1. 

Модел

і 

площ

инні, 

об'ємн

і, 

муляж

і 

1.1. Моделі площинні для розвитку 

зорового сприймання:  

призначення - забезпечення просторової 

уяви, осмислення світу;  

вимоги:  

представлено спектр основних кольорів;  

набір кольорових паличок;  

веселка - 7 кольорів 

0 0 100% 

 
1.2. Моделі об'ємні для розвитку зорового 

сприймання:  

1 1 0 



призначення - забезпечення розвитку 

навичок систематизації, розвитку логічного 

мислення;  

вимоги:  

піраміда різнокольорова з фігурами різних 

параметрів і характеристик: за кольором, 

формою, розміром;  

наявні пари форм;  

представлено набір кольорових паличок 

 
1.3. Моделі об'ємні, площинні для 

розвитку зорового сприймання:  

призначення - забезпечення розвитку уяви, 

мислення та просторового мислення;  

вимоги:  

геометричні тіла;  

фігурки тварин;  

казкові герої;  

іграшки 

1 1 0 

 
1.4. Моделі об'ємні для розвитку 

сприймання і пам'яті:  

призначення - забезпечення проведення 

дидактичних занять, забезпечення розвитку 

мовлення, мислення, комунікації, моторики;  

Вимоги:  

іграшки невеликих розмірів 

1 1 0 

 
1.5. Муляжі для розвитку дотикової 

пам'яті:  

призначення - забезпечення розвитку 

мовлення, засвоєння математичних знань, 

умінь, забезпечення розвитку 

математичного мислення, пізнавальної 

діяльності та дотикового сприймання, 

формування уявлень про навколишній світ у 

осіб з порушеннями зору;  

вимоги до тематики:  

продукти харчування: хлібопекарські, 

кондитерські вироби, м'ясо-молочні;  

овочі, фрукти, гриби;  

домашні та дикі птахи, тварини;  

виготовлено з гуми, що піддається 

термообробці (ТОГ);  

розміри предметів - 5 × 2,5 см 

1 1 0 

 
1.6. Моделі площинні для оволодіння 

механізмом письма:  

призначення - забезпечення навчання та 

проведення дидактичних занять, 

моделювання ситуацій;  

1 0 100% 



вимоги:  

трафарети окремих предметів, літер, цифр, 

геометричних фігур 

 
1.7. Моделі для оволодіння механізмом 

письма:  

призначення - забезпечення тренування, 

розвитку моторики, мислення;  

вимоги:  

дротяний тренажер для моторики рук;  

мозаїка;  

шнурівка;  

конструктор;  

пазли 

1 1 0 

 
1.8. Розвивальні ігри для м'язового 

тренування рук:  

призначення - забезпечення розвитку 

моторики планування, комунікації, 

мислення, мовлення моделювання ситуацій;  

вимоги до тематики:  

малюнки на відмінність, предметні, 

сюжетні:  

посуд: столовий, кухонний;  

меблі: кухня, спальня;  

транспорт: міський, залізничний, 

повітряний, водний;  

кубики, ілюстровані казки:  

аптечка;  

набір лікарський;  

дитяча перукарня;  

лялька з комплектами одягу;  

мозаїка;  

будівельний матеріал, настільний 

конструктор;  

іграшки - тварини;  

різноманітні парні піраміди 

10 2 80% 

 2. 

Засоби 

для 

сенсо

мотор

ної 

інтегр

ації,  

корекц

ії 

когніт

ивної 

сфери 

2.1. Сенсорний куток - крісла-мішки 

"груша", сенсорні мішки ("Яйце сови"), 

м'який мат, балансири ("пелюстка лотосу", 

доріжки рівноваги, балансувальні "камінці", 

балансир "Змійка", балансувальні дошки);  

призначення - сприяти нормалізації 

психофізіологічного стану осіб, їх 

розслабленню, а також розвитку базових 

психомоторних властивостей 

1 1 0 

 
2.2. Засоби з обтяжувачами - жилети, 

манжети, килимки, пристосування 

("вужик");  

1 0 100% 



(зокре

ма для 

осіб з 

розлад

ами 

аутист

ичного 

спектр

а й 

синдро

мом 

гіпера

ктивно

сті та 

дефіци

том 

уваги) 

призначення - сприяти нормалізації 

психофізіологічного стану осіб, 

становлення тонічної регуляції, розвиток 

пропріоцептивної системи 

 
2.3. Сенсорна сумка - різноманітне 

приладдя, як-то: еспандери (для п'ястей рук, 

різні за формою та сенсорними 

властивостями), сенсорні м'ячі, спеціальні 

пристосування ("лабіринт" - м'який килимок 

з кулькою всередині), пластикові масажери, 

масажні м'ячі;  

призначення - сприяти нормалізації 

психоемоційного стану осіб, розвитку 

тактильної інтеграції, заспокоювати їх, 

переключати увагу 

1 0 100% 

 
2.4. Набори зображень для вивчення 

кольорів та форм, посібники на 

засвоєння сенсорних еталонів (колір, 

форма, величина):  

призначення - вивчення кольорів, форм, 

розвиток навичок сортування та розрізнення 

кольорів і форм, забезпечення проведення 

дидактичних занять, розвитку мовлення, 

мислення, комунікації;  

вимоги:  

набори зображень (кольори та форми), 

набори предметів (кольори та форми), набір 

карток із зображеннями для сортування за 

ознаками з основою на липучках, моделі 

площинні (кольори, форми, розміри, 

мозаїка); моделі об’ємні (піраміда 

різнокольорова - нанизування на конус та 

паличку), нанизувальні фігури (різні за 

кольором, формою, розміром) тощо 

1 0 100% 

 
2.5. Книжки, посібники для засвоєння 

понять «однакове - різне», категорій; із 

сюжетною тематикою тощо:  

призначення - розвиток навичок розрізнення 

та найменування предметів, навичок 

читання, забезпечення проведення 

дидактичних занять, розвитку мовлення, 

мислення, комунікації;  

вимоги:  

книги за категоріями і тематикою, пари 

друкованих карток з різних лексичних тем 

(іграшки, їжа, предмети навколишнього 

середовища, посуд, одяг, частини тіла, 

транспорт, тварини, рослини, овочі, 

1 0 100% 



фрукти); пари об’ємних моделей (фігурки 

тварин, посуд, овочі, фрукти тощо, набори 

карток із зображеннями 

предметів/дій/ознак, набори предметів/фігур 

за категоріями, набори карток із 

зображеннями для сортування на липучках, 

основа для сортування тощо) 

 
2.6. Посібники на засвоєння понять 

«частина - ціле»:  

призначення - проведення дидактичних 

занять, розвитку мовлення, мислення;  

вимоги:  

картки для складання цілого зображення з 

половинок, з більшої кількості частин тощо 

1 0 100% 

 
2.7. Набори «Зорове сприйняття» різного 

рівня складності:  

призначення - розвиток візуального 

сприйняття, формування навичок 

сортування за кольорами та формами, 

візуального зіставлення за зразком, 

формування цілісного зображення з частин, 

побудова 3D моделі за зображеним зразком;  

вимоги:  

різнокольорові контейнери, ідентичні 

предмети за формою, кольором, рамки-

вкладиші, пазли, розрізані картки із 

зображеннями, візуальні послідовності / 

ланцюжок поведінки тощо 

1 0 100% 

 
2.8. Набори для сенсорної гри, спортивно-

ігрові набори:  

призначення - розвиток тактильного 

відчуття, зорового, нюхового, смакового, 

слухового сприйняття, сенсорної інтеграції; 

фізичний розвиток, вдосконалення рухових 

здібностей, розвиток м’язової та кісткової 

систем, координації рухів, 

пропріоцептивних відчуттів, мозочкова 

стимуляція;  

вимоги:  

набори різноманітного наповнення, зокрема 

іграшки, предмети для гри, шведська стінка, 

степ-платформа, координаційна драбинка, 

балансувальні подушки, м’ячі гімнастичні 

(фітбол), балансувальна лава, балансувальна 

дошка з дерева, м’яч, виготовлений з вінілу, 

тощо 

 

 

 

 

 

 

 

10наборів 

 

 

 

 

 

 

 

Балансува

льні 

подушки 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 
2.9. Сенсорна (чуттєва) розвивальна 1 0 100% 



коробка:  

призначення - розвиток збережених 

аналізаторів, вміння діяти на полісенсорній 

основі, формування обстежувальних дій;  

вимоги:  

пластиковий короб-валіза з:  

наборами предметів з різного матеріалу 

(дерев’яні, металеві, пластикові, паперові, 

гумові, поролонові, з тканини тощо);  

наборами предметів з різною фактурою 

поверхні (гладенька, шорстка, ребриста, 

колюча);  

температурними та нюховими пляшечками;  

природними матеріалами;  

звуковими предметами (свищики, 

брязкальця, маракаси, кубики М. Зайцева з 

наповнювачами тощо);  

ваговими кульками, предметами різної ваги;  

тактильні дощечки, лото з тактильних 

матеріалів 

 
2.10. Дидактичні настільні ігри:  

призначення - розвиток навичок розрізнення 

та найменування місцеположення 

предметів, ознак предметів, вивчення 

емоцій, соціальних навичок, професій та їх 

функцій забезпечення проведення 

дидактичних занять, розвитку мовлення, 

мислення, комунікації;  

вимоги:  

набори карток із зображенням 

місцеположення предметів/людей/тварин, із 

зображенням ознак предметів (зокрема на 

липучках), із зображенням емоцій, 

«Ознайомлення із суспільним життям», 

«Ознайомлення з довкіллям», 

«Мовленнєвий розвиток», «Логіко-

математичний розвиток» тощо 

1 1 0 

 
2.11. Роздатковий матеріал, набори 

мотиваційних предметів (зокрема для 

корекції небажаної поведінки):  

призначення - розвиток навичок 

комунікації, співпраці, візуальні стратегії 

для формування навичок корекції небажаної 

поведінки, забезпечення проведення 

дидактичних занять, розвитку мовлення, 

мислення, комунікації;  

вимоги:  

візуальні розклади для вивчення ланцюжка, 

таймери (візуальний, електронний, 

планшети з жетонами, наклейки, штампи 

1 0 100% 



тощо) 

 
2.12. Дидактичні матеріали для розвитку 

логічного мислення:  

призначення - розвиток асоціативного 

мислення, навичок аналізу та синтезу, 

сортування за функціями, категоріями та 

ознаками;  

вимоги:  

набори карток із зображеннями 

асоціативних предметів, предмети з 

асоціаціями, набори карток із зображеннями 

характерних ознак предметів, картки із 

зміненими частинами зображення 

1 0 100% 

 
2.13. Дидактичні матеріали для вивчення 

професій та їх функцій:  

призначення - формування уявлення про 

професії, розвиток навичок розрізнення та 

найменування;  

вимоги:  

набори карток із зображенням професій 

людей та їх функцій, набори предметів-

фігурок професій і людей та їх функцій, 

набори карток із зображеннями для 

сортування за функціями/характеристиками 

професій 

1 0 100% 

 
2.14. Дидактичні матеріали для вивчення 

складу числа з додатковими аксесуарами:  

призначення - вивчення складу числа та 

основних математичних понять; тактильна 

стимуляція;  

вимоги:  

посібник, математичні ігри; табличка з 

отворами від 1 до 5-10 одиниць кожного 

виду; табличка з отворами від 6 до 9-5 

одиниць кожного виду, табличка з отворами 

10-10 одиниць. Додаткові аксесуари - за 

потреби: дошка з виступами, що 

відповідають розмірам отворів у табличках; 

накладні картинки з машинами, тваринами 

та зі складом числа паперові з отворами, що 

відповідають розмірам виступів на дошці; 

короткі трубочки, що щільно 

установлюються на виступи дошки та 

отвори табличок; ваги; гральні кості із 

зображенням цифр тощо 

1 0 100% 

 
2.15. Іграшки з розвитку дихальних 

функцій:  

1 0 100% 



призначення - забезпечення проведення 

логопедичних занять, тренування дихання;  

вимоги:  

вітрячки, свищики, іграшки для 

стимулювання звуконаслідувань тощо 

 
2.16. Спеціальні логопедичні іграшки:  

призначення - покращення якості та 

підвищення ефективності виконання 

артикуляційних вправ, полегшення 

засвоєння особами навчального матеріалу 

1 0 100% 

 
2.17. Лінійки для звукового аналізу:  

призначення - виконання звукового аналізу 

різного рівня 

1 0 100% 

 
2.18. Набори схем звукового, складового, 

синтаксичного аналізу:  

призначення - формування звукового, 

складового, синтаксичного аналізу різного 

рівня 

1 0 100% 

 
2.19. Дидактичні та методичні матеріали:  

Призначення - формування фонематичних 

процесів, обстеження мовлення, уваги, 

пам’яті, мислення (2-6 років), забезпечення 

розвитку мислення, мовлення, комунікації 

тощо;  

вимоги:  

формування фонематичних процесів; 

формування звуковимови; магнітні 

геометричні фігури; предметні картинки за 

лексичними темами тощо для обстеження 

мовлення, уваги, пам’яті, мислення (2-6 

років) тощо 

1 0 100% 

 
2.20. Наочні посібники:  

призначення - забезпечення розвитку 

мислення, мовлення, комунікації тощо;  

вимоги:  

посібники за лексичними темами; з 

розвитку граматичних категорій (рід, число, 

відмінок, словотворення); з розвитку 

зв’язного мовлення (сюжетні картинки, їх 

серії); набори профілів звуків; комплекти 

репродукцій картин для розгляду особами 

та складання описових розповідей тощо 

1 0 100% 

 3. 

Модел

і 

3.1. Друковані картки Глена Домана для 

інтеграції зорових і слухових відчуттів, 

розвитку концептуальних знань і 

1 0 100% 



площ

инні 

друко

вані 

пам'яті:  

призначення - забезпечення розвитку 

просторового мислення, логічного 

мислення;  

вимоги:  

малюнки груп об'єктів живої природи;  

малюнки груп предметів;  

зображення зміни часу у відповідній 

послідовності 

 
3.1-

1. Друковані таблиці для формування 

та розвитку мовлення, матеріали з 

використання засобів альтернативної 

комунікації:  

призначення - розвиток просторового та 

логічного мислення.  

вимоги:  

матеріали з використання засобів 

альтернативної комунікації (картки, 

таблиці, книжки, робочі зошити, настільні 

ігри, кубики, інші дидактичні матеріали 

тощо) 

1 0 100% 

 
3.1-

2. Комунікативні картки PECS:  

призначення - використання як 

допоміжного методу комунікації для осіб, 

які мають складнощі з комунікативною 

функцією мовлення (передусім для осіб з 

розладами аутистичного спектра);  

вимоги:  

наявність системи карток, альбому, липкої 

стрічки; поетапне формування 

комунікативних навичок у осіб 

1 0 100% 

 
3.1-

3. Засоби альтернативної комунікації 

та інші матеріали, комунікативні картки 

із символами альтернативної комунікації 

та інші матеріали, які містять символи 

альтернативної комунікації, зокрема 

посібники, інші друковані видання та 

матеріали (книжки, настільні ігри, 

плакати, ігрові альбоми, інші матеріали);  

призначення - використання як 

допоміжного методу комунікації для осіб, 

що мають складнощі з комунікативною 

функцією мовлення (передусім для осіб з 

розладами аутистичного спектра); для 

навчання читанню; заміни способу 

комунікації для немовленнєвих осіб; 

способу взаємодії з оточуючими; інше;  

вимоги:  

1 0 100% 



наявність візуальної інформації у вигляді 

карток, символів, альбомів, липкої стрічки 

тощо 

 
3.2. Друковані картки з ілюстраціями для 

формування граматичного ладу 

мовлення:  

призначення - забезпечення навчання та 

проведення дидактичних занять, 

забезпечення розвитку мислення, мовлення, 

комунікації;  

вимоги до тематики:  

побудова вислову зі слів, що містять назву 

предмета, дії, ознаки, обставини місця;  

класифікація слів за родовидовими 

ознаками, розподіл на тематичні групи;  

класифікація слів, що означають 

властивості предметів: колір, форма, смак, 

величина, матеріал;  

скоромовки на правильну вимову голосних і 

приголосних звуків;  

відмінність предметів за кольором, 

розміром і формою;  

демонстрація та визначення назви 

зображених предметів у певній 

послідовності;  

визначення характерних ознак предметів;  

побудова речення за зразком, малюнком, 

схемою;  

поняття про кількісну характеристику 

предметних множин;  

поняття про величину;  

можливі способи порівнювати предмети: 

накладання, прикладання, вимірювання на 

око;  

просторові поняття;  

поняття маси;  

співвідношення маси, об'єму, розміру 

предметів;  

часові поняття;  

зіставлення: глибокий, мілкий;  

зіставлення за віком: молодший, старший;  

розподіл меблів за призначенням: житлова 

кімната, спальня, кухня, вітальня, 

передпокій;  

побудова зв'язного висловлювання за 

поданим початком, малюнком, серією 

малюнків 

1 0 100% 

 
3.3. Друковані таблиці для формування 

та розвитку мовлення:  

призначення - забезпечення розвитку 

1 0 100% 



комунікативної функції мови, формування 

граматичного мовлення;  

вимоги й тематика:  

зображення всіх органів мовлення;  

м'язи обличчя;  

органи мовлення у звукомові;  

малюнки груп предметів: дерева, рослини, 

гриби; риби, свійські та дикі тварини, птахи; 

знаряддя праці, машини, побутова техніка; 

одяг, посуд, меблі; сюжетні малюнки тощо 

 
3.4. Друковані таблиці для оволодіння 

графічними навичками:  

призначення - забезпечення навчання 

письму;  

вимоги й тематика:  

український алфавіт на магнітах: друковані 

літери - великі та малі;  

фішки для виконання звукового аналізу 

слів;  

зразки каліграфічного письма українських 

літер (великих та малих), їх з'єднань;  

слова з лексичним значенням та 

ілюстраціями;  

предметні малюнки для виконання 

словниково-логічних вправ;  

гігієнічні норми письма 

1 0 100% 

 
3.5. Лото предметне:  

призначення - забезпечення соціалізації, 

розвитку творчості, взаєморозуміння, 

колективної діяльності;  

вимоги до тематики:  

малюнки-половинки: "Хто що робить", 

"Добре і погано", "Моя домівка", "Хто де 

живе", "В саду і на городі", "Чого не 

вистачає", настільний ляльковий театр 

1 0 100% 

 
3.6. Візуальний розклад для осіб з 

розладами аутистичного спектра та 

інших осіб з особливими освітніми 

потребами з порушеннями емоційно-

вольового розвитку та поведінки:  

призначення - організація навчального 

процесу, навчання виконавським функціям, 

зменшення тривожності у дитини;  

вимоги:  

на картонній чи пластиковій основі - 

планшет, що може вішатися на стіну, або 

мобільний планшет на робочому місці 

дитини з липкою стрічкою "велкро" для 

1 0 100% 



заміни карток, що позначають дії дитини 

протягом дня;  

картки на позначення дій дитини протягом 

дня (кількість - за потреби дитини), а також 

картки із зображенням мотиваційних 

предметів і занять дитини з наклеєною 

липучкою "велкро" або на магнітній основі 

 
3.7. Комунікативна книга для осіб з 

тяжкими розладами мовлення та 

розладами аутистичного спектра:  

призначення - навчання невербальної 

дитини альтернативній комунікації, 

формування фразового мовлення, 

розширення мовного репертуару;  

вимоги:  

на картонній чи пластиковій основі - 

альбом;  

набір картинок: мотиваційні, предметні, на 

позначення дій дитини протягом дня з 

наклеєною стрічкою "велкро" (кількість - за 

потребою дитини);  

на сторінках комунікативної книги - смужки 

для прикріплення картинок;  

липка стрічка для заміни карток, що 

позначають дії дитини протягом дня 

1 0 100% 

 
3.8. Набір жетонів, таймерів, карток 

"спочатку і потім" для організації роботи 

з дитиною з розладами аутистичного 

спектра та інших осіб з порушеннями 

емоційно-вольового розвитку:  

призначення - для організації роботи, 

навчальної поведінки осіб в інклюзивному 

середовищі;  

вимоги:  

коробка чи планшет з липкою стрічкою 

"велкро" або на магнітній основі;  

магніти або жетони на липкій основі 

"велкро" 

1 0 100% 

 4. 

Модел

і 

звуко

ві та 

інтера

ктивні 

4.1. Інтерактивний альбом з 

відтворенням звуків для розвитку 

слухового відчуття:  

призначення - забезпечення розвитку 

відчуття часу, кольору, просторового та 

математичного мислення;  

вимоги й тематика:  

обкладинка альбому має кишеньки для 

карток;  

розмір обладнання - А5 

1 0 100% 



 
4.2. Аудіозаписи різних звуків для 

розвитку слухового відчуття:  

призначення - забезпечення соціалізації;  

вимоги й тематика:  

звуки природи;  

голоси свійських тварин;  

голоси птахів;  

звуки різних подій 

1 0 100% 

 V. Обладнання для забезпечення корекції 

мовленнєвої сфери осіб з особливими освітніми 

потребами, в тому числі з тяжкими 

порушеннями мовлення 

   

 1. 

Індиві

дуаль

ного 

призн

аченн

я для 

логопе

дичної 

робот

и (в 

тому 

числі 

для 

осіб з 

поруш

енням

и 

слуху) 

1.1. Дзеркало логопедичне для осіб з 

порушенням вимови:  

призначення - забезпечення контролю 

правильної вимови самостійно, відтворення 

у правильному звучанні фрази, вимовленої 

дитиною, відсутність спотвореного 

звучання фраз, вимовлених дитиною 

1 0 100% 

 
1.2. Мовленнєвий тренажер 

"Поліфонатор" або еквівалент:  

призначення - відпрацювання дихання, 

фонації, артикуляції, темпу і відповідного 

ритму мовлення, покращення сили видиху, 

інтенсивності, фонації, допомагає 

перевіряти стан сформованості мовленнєво-

моторної сфери;  

вимоги:  

тренування мовлення забезпечується 

наявністю звукового, тактильного, 

візуального зв'язку;  

можливість автоматизації налаштування 

приладу, збільшення тривалості 

тренувальних занять;  

можливість розробки перфокарти з 

картинками-символами дозволяє 

автоматизувати етап налаштування приладу 

1 0 100% 

 2. 

Облад

нання 

та 

інстру

менти 

для 

розви

тку 

2.1. Шпатель для обстеження ротової 

порожнини:  

призначення - забезпечення проведення 

обстеження артикуляційного апарату осіб;  

вимоги:  

пластина з ручкою із гуми, дерева 

(одноразова), пластмаси, скла або сталі 

1 0 100% 

 
2.2. Зонд для логопедичних занять:  1 0 100% 



мовле

ннєвої 

сфери 

призначення - забезпечення тренування 

кінчика язика;  

вимоги:  

робоча основа має стрижень з металевою 

кулькою, яка вільно рухається 

 
2.3. Роторозширювач для фіксації губ чи 

широко відкритого рота під час 

постановки та автоматизації звуків:  

призначення - забезпечення ефективності 

логопедичної роботи з осіб з вираженою 

спазматичністю жувальної мускулатури;  

вимоги:  

має забезпечувати постановку та 

автоматизацію звуків шляхом фіксації губ 

чи широко відкритого рота у статичних 

позах;  

має бути виготовлений з медичної сталі або 

міцної харчової пластмаси 

1 0 100% 

 
2.4. Логопедичне дзеркало для 

індивідуальної роботи:  

призначення - забезпечення ефективності 

логопедичної роботи з особами;  

вимоги:  

пластикова підставка з рамкою;  

двобічне дзеркало, розташоване на осі 

рамки 

1 0 100% 

 
2.5. Терапевтичне логопедичне дзеркало 

для відпрацювання навичок вимови 

проблемних слів, складів, звуків:  

призначення - візуалізація та відпрацювання 

постановки мовлення та звуків;  

вимоги:  

матеріал дзеркала - дзеркальний пластик з 

гумовою окантовкою;  

матеріал підставки - ударостійкий пластик;  

устаткування підставки:  

динамік для відтворення звуків;  

пристрій для запису;  

кнопка відтворення;  

регулювання гучності відтворення;  

елемент живлення - 4 батарейки класу АА 

1 0 100% 

 
2.6. Комплект логопедичних зондів для 

постановки звуків з 7-ми приладів:  

призначення - забезпечення проведення 

логопедичних занять; постановка звуків [р]; 

[р'];  

вимоги:  

1 0 100% 



кульковий зонд для створення вібрації 

кінчика язика при малій рухливості та 

парезах;  

кулька з термостійкого пластика;  

полірована поверхня інструментів 

 
2.7. Зонди логопедичні постановочні 

(набір):  

призначення - забезпечення механічного 

регулювання положення й руху органів 

мови під час корекції недоліків вимови;  

вимоги:  

інструмент виготовлено з відполірованого 

дроту чи медичної нержавіючої сталі 

1 0 100% 

 
2.8. Комплект зондів для проведення 

логопедичного масажу:  

призначення - забезпечення проведення 

логопедичного масажу при малій 

рухливості та парезах органів 

артикуляційного апарату;  

вимоги: інструмент виготовлено з 

відполірованого дроту чи медичної 

нержавіючої сталі 

1 0 100% 

 
2.9. Граббер логопедичний для 

тренування ротової порожнини:  

призначення - тренування ротової 

порожнини, формування жувальної звички;  

вимоги:  

прилад виготовлено з придатного для 

жування матеріалу;  

має три частини для жування з різною 

текстурою:  

гладка поверхня, з пухирцями округлої 

форми та в формі прямокутника;  

тип приладу - ARK'sGrabber XT або аналог 

1 0 100% 

 
2.10. Стерилізатор для інструментів 

індивідуального використання, 

виготовлених із сталі:  

призначення - стерилізація інструментів 

індивідуального призначення 

1 0 100% 

 
2.11. Електромасажер для логопедичного 

масажу:  

призначення - проведення логопедичного 

масажу та підготовки артикуляційних м’язів 

ротової порожнини до занять з логопедом 

1 0 100% 



 
2.12. Апарат для корекції заїкання:  

призначення - забезпечення корекції 

заїкання у осіб різних вікових груп 

1 0 100% 

 
2.13. Набір вібраційного язикового 

моторного інструменту:  

призначення - тренування м’язів язика, 

удосконалення навичок мовленнєвої 

моторики 

1 0 100% 

 
2.14. Витратні матеріали для 

користування зондами:  

призначення - стерилізація інструментів 

індивідуального призначення.  

вимоги:  

спиртові серветки, бокси для стерилізації 

зондів 

1 0 100% 

 VI. Корекційні засоби навчання для осіб із 

сенсорними порушеннями (зі зниженим слухом 

та глухих учнів) 

   

 1. 

Модел

і 

площ

инні, 

об'ємн

і 

1.1. Таблиці для розвитку мовлення:  

призначення - забезпечення формування 

вимови та розвитку мовлення;  

вимоги до тематики:  

привітання: слова/жести ввічливості;  

таблиці жестовою мовою: абетка дактильна 

розкладна, абетка українська словесна, 

абетка української жестової мови;  

середовище життєдіяльності: одиниці 

вимірювання, пори року, рослинний і 

тваринний світ, побут і транспорт;  

мовне середовище: мова в житті людини, 

роль української жестової мови, роль звуків 

у змістовному значенні слова, голосні звуки 

у творенні складу, слова з прямим та 

переносним значеннями, синоніми, 

антоніми, омоніми;  

слова іншомовного походження: 

інтернаціональне значення, 

загальновживані, діалектні та професійні 

слова, слово головне і залежне в 

словосполученні, типи зв'язку та типи 

словосполучень, ознаки та роль речення в 

мові, роль інтонаційного виділення слова у 

вислові, види речень за метою 

висловлювання думки, смислова та 

інтонаційна завершеність речення, 

визначення теми тексту;  

частини мови: іменник, дієслово, 

0 0 0 



прикметник, числівник, прийменники, 

сполучники, частки, велика літера в назвах 

предметів, присвійні іменники, 

прикметники, особові, вказівні, присвійні 

займенники;  

предметні та сюжетні малюнки до змісту 

окремих слів, речень та частин тексту:  

пори року з ілюстраціями фактору життя 

людей, тварин тощо, школа та навчання в 

поетичній творчості, особи та відносини в 

школі 

 
1.2. Картки з ілюстраціями словесною та 

жестовою мовами для розвитку 

мовлення:  

призначення - забезпечення формування та 

розвитку навичок комунікації;  

вимоги до тематики:  

можливість побудови вислову зі слів, що 

містять назву предмета, дії, ознаки, 

обставини місця;  

класифікація слів за родовидовими 

ознаками, розподіл на тематичні групи;  

класифікація слів, що означають 

властивості предметів: колір, форма, смак, 

величина, матеріал;  

скоромовки для відпрацювання правильної 

вимови голосних і приголосних звуків;  

можливість визначати та розподіляти 

предмети за кольором, розміром і формою;  

можливість визначати назву предмета за 

зображенням та демонструвати картки у 

певній послідовності;  

можливість визначати характерні ознаки 

предмета;  

можливість побудови речення за зразком, 

малюнком, схемою;  

поняття про кількісну характеристику 

предметних множин;  

поняття про величини: маса, об'єм, розмір, 

час;  

серія малюнків з різними способами 

порівняння просторових понять;  

порівняння за віком: молодший, старший;  

відмінність меблів за призначенням: 

спальня, кухня, вітальня, передпокій 

0 0 0 

 
1.3. Альбоми для розвитку мовлення:  

призначення - забезпечення розвитку 

мовлення, навичок комунікації;  

вимоги до тематики:  

книжечки-малюнки з сюжетними 

0 0 0 



жартівливими зображеннями з життя осіб, 

тварин, птахів тощо:  

можливість виконання логопедичних вправ;  

побудова власного тексту за опорними 

словами, ілюстраціями, відеоматеріалами;  

символами альтернативної комунікації;  

дотримання послідовності дій:  

в домашній спальні, ванній, їдальні, 

передпокої;  

в місцях культурного відпочинку;  

послідовність дій при виробництві одягу, 

автомобілів, меблів, продуктів харчування 

тощо 

 
1.4. Дидактичні ігри для розвитку 

мовлення:  

призначення - забезпечення розвитку 

мовлення, навичок комунікації;  

вимоги й тематика:  

можливість розв'язання та складання задач:  

малюнки для складання задач зі зразками 

задач змагального характеру;  

набір текстів задач без змагального 

характеру;  

фігури та зразки для моделювання;  

сюжетні ігри;  

сюжетне лото;  

геометричне лото;  

геометричне доміно 

0 0 0 

 
1.5. Казки, оповідання жестовою мовою 

для розвитку двомовності:  

призначення - забезпечення усвідомленого 

розуміння понять жестами і словами;  

вимоги й тематика:  

набір відеоматеріалів з жестовим 

представленням та ілюстративним 

супроводом;  

тематика: казки про тварин, оповідання про 

вчинки людей 

0 0 0 

 
1.6. Відеожестівники для розвитку 

пізнання, форм мовлення:  

призначення - забезпечення доступного і 

зрозумілого зв'язку між наставником і 

дитиною;  

вимоги й тематика:  

можливість доступу до якісної інформації 

різними формами мовлення, доступними 

для дитини;  

тематичні жестівники (дозвілля, побут, 

0 0 0 



саногенні навички та інше);  

жестівники для батьків;  

жестівники для початкового навчання 

 2. 

Облад

нання 

слухов

ого 

кабіне

ту 

2.1. Апаратура, прилади, матеріали:  

комплект стаціонарної (дротової або 

бездротової) звукопідсилювальної 

апаратури колективного використання;  

діагностична апаратура (аудіометр, 

калібровані музичні іграшки тощо);  

прилади видимого мовлення;  

аудіовізуальні засоби навчання;  

наочні дидактичні матеріали;  

набір предметів, що звучать, музичні 

іграшки та інструменти;  

стіл вчителя з пультом керування (з 

підсилювачем звуку та комутатором);  

столи учнів з індивідуальними пультами 

0 0 0 

 VII. Обладнання для осіб із сенсорними 

порушеннями (зі зниженим зором та для сліпих 

учнів) 

   

 1. 

Облад

нання 

колек

тивно

го та 

індиві

дуаль

ного 

призн

аченн

я 

1.1. Пристрій для початкового навчання 

за системою Брайля:  

призначення - забезпечення засвоєння 

шрифту Брайля;  

вимоги:  

забезпечення самостійного вивчення 

шрифту Брайля;  

використання ігрової форми для навчання 

осіб;  

наявність кнопок для звукового оформлення 

набраних літер, цифр;  

кількість кнопок – 6 

0 0 0 

 
1.2. Прилад для письма шрифтом 

Брайля:  

призначення - забезпечення запису 

інформації шрифтом Брайля;  

вимоги:  

прилад має бути виготовлений з 

металу/пластику з надійною фіксацією 

паперу:  

18-рядковий (основний);  

6-рядковий (кишеньковий);  

4-рядковий (кишеньковий);  

допускається використання приладу з 

іншою кількістю рядків (односторонній чи 

двосторонній);  

грифель для письма шрифтом Брайля 

0 0 0 



різного розміру та конфігурації залежно від 

вікових та індивідуальних особливостей 

дитини;  

клітинка-фіксатор (для знаходження рядка, 

клітинки);  

1.2.1. Приладдя для письма за системою 

Брайля:  

вимоги:  

гладкий, цупкий папір, однаковий з обох 

боків, щільністю не менше 150 г/м2;  

зошит із зазначеного паперу;  

блокнот, записник (додатково) 

 
1.3. Прилад прямого читання:  

призначення - для письма і читання 

шрифтом Брайля;  

прилад має забезпечувати можливість 

одночасного письма і читання шрифтом 

Брайля невеликих за обсягом текстів без 

спеціального паперу, може слугувати також 

і комунікатором для сліпоглухих осіб;  

вимоги:  

наявність двох полів: для письма та для 

читання шрифтом Брайля 

0 0 0 

 
1.4. Прилади для письма плоским 

шрифтом за системою Гебольда:  

призначення - забезпечення запису 

інформації звичайним плоским шрифтом;  

вимоги:  

прилад 18-рядковий (або з іншою кількістю 

рядків);  

з обмежувальними горизонтальними 

рядками (лініями);  

з обмежувальними клітинками;  

матеріал: метал/пластик 

0 0 0 

 
1.5. Приладдя для письма для осіб зі 

зниженим зором - зошити для письма:  

призначення - для письма зі спеціальним 

розлінуванням;  

вимоги:  

папір матовий, неяскраво-білий;  

поля, розмічені червоним кольором з обох 

боків сторінки;  

допускається таке розлінування залежно від 

класу та зорових можливостей дитини:  

зошит в лінійку:  

1) для 1 класу - 2 лінії, висота робочого 

рядка - 1 см, відстань між робочими 

рядками - 1,5 см;  

0 0 0 



2) для 2 класу - висота робочого рядка - 0,6 

см, відстань між робочими рядками - 1,2 см;  

3) 3 - 4 класи - одна лінія з відстанню 1 см;  

зошити зі збільшеною клітинкою 

(використовуються залежно від зорових 

можливостей дитини):  

збільшена клітинка - 0,6 × 0,6 см, 0,7 × 0,7 

см і вище;  

за неможливості роботи дитини зі зниженим 

зором у зошиті зі збільшеною клітинкою 

використовуються зошити з відповідним 

розлінуванням (в лінійку) з усіх предметів 

 
1.6. Спеціальні книги для осіб з 

порушеннями зору:  

призначення - книги для навчання та 

розвитку осіб з порушеннями зору;  

вимоги:  

підручники та навчальні матеріали для осіб 

зі зниженим зором, надруковані збільшеним 

шрифтом;  

підручники та навчальні матеріали, 

надруковані рельєфно-крапковим шрифтом 

Брайля, для незрячих осіб;  

художня, пізнавальна різнотематична 

література, надрукована рельєфно-

крапковим шрифтом для незрячихосіб;  

навчальна, художня, пізнавальна 

різнотематична література у різних 

звукових форматах (в тому числі 

спеціальних), доступних для осіб з 

порушеннями зору 

0 0 0 

 
1.7. Прилад для рельєфного малювання 

типу "Школяр":  

призначення - рельєфне креслення та 

малювання;  

вимоги:  

металевий прилад-рамка із защіпками для 

фіксування паперу, плівки;  

гумова основа для паперу/плівки;  

ручка/грифель;  

спеціальна плівка / цупкий папір 

0 0 0 

 
1.8. Тифлоприлад (конструктор) 

"Графіка":  

призначення - для побудови зображень, 

фігур, графіків тощо за допомогою 

магнітної основи та магнітних деталей;  

вимоги:  

магнітна дошка;  

0 0 0 



набір магнітних деталей 

 
1.9. Планшет для рельєфного малювання 

та креслення:  

призначення - для рельєфного малювання, 

креслення, вивчення геометрії, сприяє 

розвитку творчих здібностей, абстрактного 

мислення, просторових уявлень;  

вимоги:  

розмір 321 × 261 × 16 мм;  

спеціальний цупкий папір розміром 297 × 

210 мм 

0 0 0 

 
1.10. Електронна брайлівська друкарська 

машинка:  

призначення - навчання письму 

(друкуванню) шрифтом Брайля для 

індивідуального користування; 

забезпечення можливості спільної роботи 

дитини з порушеннями зору та зрячої особи;  

вимоги:  

вмонтований дисплей з виведенням 

графічних брайлівських та 

плоскодрукованих символів;  

наявний звуковий коментар 

0 0 0 

 
1.11. Механічна брайлівська друкарська 

машинка:  

призначення - забезпечення письма 

(друкування) шрифтом Брайля; для 

індивідуального користування;  

вимоги:  

машинка брайлівська механічна;  

підставка під машинку (гумова чи з іншого 

матеріалу);  

чохол 

0 0 0 

 
1.12. Набори для вивчення шрифту 

Брайля:  

1.12.1. Розбірна азбука (рядок зі 

збільшеними шестикрапками):  

призначення - засвоєння шрифту Брайля; 

для індивідуальної роботи;  

вимоги:  

рядок(ки) із брайлівськими символами-

шестикрапками (кількість символів у рядку 

може різнитися, але не менше 10) - 

дерево/пластик;  

кількість отворів у кожній шестикрапці - 6 

штифтів для заповнення отворів 

0 0 0 



шестикрапок (метал, пластик, дерево);  

кількість штифтів - по 6 для кожної 

шестикрапки;  

не менше 60 штифтів для одного рядка;  

1.12.2. Колодка-шестикрапка з рухомими 

штифтами:  

призначення - для формування образу 

брайлівських символів, засвоєння нумерації 

та розміщення крапок в шестикрапці, 

тренування в наколюванні та прочитанні 

символів за системою Брайля;  

вимоги:  

збільшена колодка-шестикрапка (якісний 

пластик, оброблене дерево тощо);  

вмонтовані рухомі штифти: метал/пластик;  

кількість отворів у клітині - 6;  

кількість штифтів - 6;  

1.12.3. Колодка-шестикрапка зі 

штифтами, що вставляються:  

призначення - для формування образу 

брайлівських символів, засвоєння нумерації 

та розміщення крапок в шестикрапці;  

вимоги:  

збільшена колодка-шестикрапка (якісний 

пластик, оброблене дерево тощо);  

штифти розбірні: метал/пластик/дерево;  

кількість отворів у клітині - 6;  

кількість штифтів - 6;  

кількість шестикрапок 1 - 2;  

1.12.4. Рухома модель "кубик-літера":  

призначення - для формування образу 

брайлівських символів (кубик з трьох 

рухомих площин із нанесеними опуклими 

крапками);  

вимоги:  

матеріал: оброблене дерево, якісний 

пластик;  

1.12.5. Тренажер кубик-літера із 

зображенням емоцій:  

призначення - засвоєння образу 

брайлівських символів, початкове навчання 

шрифту Брайля; тактильне ознайомлення з 

емоційно-мімічними виразами обличчя; 

розвиток невербальної комунікації (куб зі 

збільшеною шестикрапкою для початкового 

навчання літер за системою Брайля. На 

інших гранях куба - тактильні емоційні 

вирази для розвитку невербального 

спілкування);  

вимоги:  

куб, на якому з п'яти боків розміщені 

тактильні емоційні вирази обличчя, а на 



шостому - шість механічних кнопок, що 

натискаються для формування образу літер 

та знаків за системою Брайля;  

матеріал: якісний пластик;  

1.12.6. Набір символів, нанесених за 

системою Брайля та лінійно-рельєфним 

шрифтом "Абетка":  

призначення - для вивчення літер 

українського та англійського алфавітів 

шрифтом Брайля, цифр, основних знаків, 

може використовуватися для вивчення 

літер, цифр та знаків плоско-друкованого 

письма;  

вимоги: абетка (українська, англійська), 

знаки та цифри, нанесені рельєфно-

крапковим шрифтом Брайля та лінійно-

рельєфним контрастним шрифтом;  

матеріал: цупкий папір (картон) / пластик;  

1.12.7. Набори кубиків універсального 

дизайну:  

призначення - для вивчення літер та знаків 

рельєфно-крапковим та лінійно-рельєфним 

шрифтом (абетки української та англійської 

мов). Для індивідуальних та групових 

занять;  

вимоги:  

набір кубиків українського алфавіту з 

контрастними рельєфно-крапковими та 

лінійно-рельєфними літерами і знаками;  

набір кубиків англійського алфавіту з 

контрастними рельєфно-крапковими та 

лінійно-рельєфними літерами і знаками;  

1.12.8. Каса літер, цифр і знаків за 

Брайлем та лінійно-рельєфним шрифтом:  

призначення - засвоєння абетки, вивчення 

звуко-буквеного складу мови та знаків, 

вивчення цифр та складання чисел, 

опанування шрифту Брайля;  

вимоги:  

коробка з відділеннями для літер, цифр і 

знаків (дерево, пластик);  

кількість відділень відповідає кількості 

літер і знаків;  

плашки з рельєфно-крапковими літерами та 

знаками (метал, дерево, пластик);  

можливе лінійно-рельєфне позначення на 

плашках, окрім рельєфно-крапкових, також 

і тактильних, контрастних лінійно-

рельєфних літер, цифр та знаків для осіб зі 

зниженим зором та опанування незрячими 

плоского письма;  

кількість плашок з рельєфно-крапковими 



символами - достатня для викладання слів, 

прикладів;  

поле для викладання (надійне закріплення 

плашок із символами);  

можливість здійснення звуко-буквеного 

аналізу 

 
1.13. Набір геометричних фігур:  

призначення - розвиток моторики, гнучкості 

пальців, кистей рук, просторового уявлення, 

координація рухів, вивчення геометричних 

фігур: квадрата, круга, прямокутника тощо; 

використовуються у навчанні грамоті 

незрячих учнів (звуко-буквений аналіз) та 

для корекційних занять;  

вимоги:  

матеріал - ударостійкий пластик, шліфоване 

дерево;  

фігури різних кольорів:  

розмір - від 3 - 5 см та більше;  

фігури можуть бути з дірочками для 

нанизування на штифти чи шнурування;  

фігури можуть бути на магнітній основі + 

магнітне поле (магнітна мозаїка) 

0 0 0 

 
1.14. Посібник математичний для 

вивчення складу числа "типу Абак":  

призначення - математичні ігри, вивчення 

складу числа, тактильна стимуляція, 

вивчення математики особами з 

порушенням зору;  

вимоги:  

матеріал - EVA;  

табличка з отворами від 1 до 5 - 10 одиниць 

кожного виду;  

табличка з отворами від 6 до 9 - 5 одиниць 

кожного виду 

0 0 0 

 
1.15. Набори тактильних літер, цифр, 

знаків:  

призначення - вивчення звичайних цифр та 

літер (кириличних і латинських), знаків 

особами з порушеннями зору, формування 

навичок плоского письма та інших 

предметних умінь і навичок, розвиток 

моторики пальців рук тощо;  

вимоги:  

набір цифр, літер, знаків;  

кількість - достатня для різних алфавітів, 

цифр та знаків;  

матеріал: нековзкий пластик (можливо 

0 0 0 



кольоровий) / оброблене дерево;  

можлива магнітна основа;  

мінімальний розмір - 5 см;  

підписи шрифтом Брайля або наліпки на 

літерах, цифрах та знаках 

 
1.16. Планшет математичний:  

призначення - побудова геометричних 

фігур, графіків тощо для індивідуальної 

роботи;  

вимоги:  

поле-основа з кілочками;  

матеріал (оброблене дерево, якісний 

пластик);  

мінімальний розмір від 200 × 200 мм;  

кілочки однакові, рівномірно розміщені по 

всій площині;  

набір кольорових гумок 

1 1 0 

 
1.17. Математичний прилад Клушиної:  

призначення - вимірювання, лічба, вивчення 

геометричних фігур і тіл тощо;  

вимоги:  

панель з трьома рельєфними сітками:  

200 × 200 мм;  

100 × 100 мм;  

100 × 95 мм.  

На зворотній стороні - металеве поле 300 × 

200 мм для роботи з магнітними паличками;  

ящик з кришкою-панеллю;  

коробки з кришками;  

набір великих штифтів;  

набір маленьких штифтів;  

набір круглих гумок;  

набір прямих гумок з петлями;  

набір магнітних паличок;  

площинні геометричні фігури: круги, 

півкруги, чвертькруги, овали, напівовали, 

трикутники, квадрати, прямокутники;  

об'ємні геометричні тіла: чверті кулі, 

циліндри, половини циліндра, конуси, 

півконуси, лічильні палички 

0 0 0 

 
1.18. Магнітний конструктор:  

призначення - для розвитку сприймання 

об'ємних предметів, моторики рук, 

створення об'ємних предметів;  

вимоги:  

магнітні трубки (можуть бути різних 

0 0 0 



розмірів та у різній кількості);  

сталеві кульки;  

пластикові елементи з вмонтованими 

магнітами 

 2. 

Індиві

дуаль

ного 

корис

туван

ня 

2.1. Мовний електронний калькулятор 

для осіб з порушеннями зору:  

призначення - забезпечення виконання 

арифметичних розрахунків;  

вимоги:  

компактний настільний калькулятор зі 

збільшеними цифрами та мовленнєвим 

виводом;  

може бути обладнаний годинником із 

будильником для загального використання;  

використовується до 8 розрядів на дисплеї;  

озвучування набраних цифр, арифметичних 

операцій і результатів обчислень чітким 

голосом українською мовою;  

можливість відключення звуку;  

елементи живлення: батарейки 

0 0 0 

 
2.2. Навушники для індивідуального 

використання:  

призначення - отримувати звукові сигнали 

безпосередньо користувачем;  

вимоги:  

пристрій на обидва вуха - 1 пара;  

пристосування для кріплення пристрою на 

голові;  

м'які подушечки на вуха 

0 0 0 

 
2.3. Дошка текстильна настільна 

(фланелеграф):  

призначення - для індивідуальної роботи 

дитини та демонстрування (для кожної 

дитини);  

вимоги:  

розмір: 20 × 30 см;  

текстильна поверхня темно-зеленого чи 

світлого кольору (залежно від зорових 

можливостей дитини) 

0 0 0 

 
2.4. Дошка магнітна настільна:  

призначення - для індивідуальної роботи 

дитини та демонстрування (для кожної 

дитини);  

вимоги:  

магнітна матова поверхня;  

колір темно-зелений чи світлий, але не 

яскраво-білий (залежно від зорових 

0 0 0 



можливостей дитини);  

розмір: 20 × 30 см;  

підставка-кріплення настільна зі зміною 

положення кута нахилу дошки;  

полиця-підставка (з'ємна) 

 3. 

Елект

ронні 

прист

рої 

для 

навча

ння 

осіб3 з 

поруш

енням

и зору 

3.1. Електронний записник Брайля 

(органайзер Брайля):  

призначення - забезпечення комунікації, 

соціалізації, доступу до інформації, швидке 

здійснення записів тощо;  

вимоги:  

апаратна частина:  

можливість вводу тексту за допомогою 

вмонтованої брайлівської клавіатури;  

можливість читання тексту рельєфно-

крапковим шрифтом за допомогою 

брайлівського дисплея-рядка;  

динамік для голосового відтворення тексту 

та голосових повідомлень;  

можливість під'єднання навушників;  

можливість підключення до Інтернету;  

можливість підключення зовнішніх 

накопичувачів даних;  

програмна частина:  

операційна система з програми 

мовленнєвого доступу до інформації;  

можливість створювати текстові документи, 

таблиці тощо 

0 0 0 

 
3.2. Тифлопристрій з озвученою 

навігацією:  

призначення - відтворення текстових та 

аудіофайлів різних форматів, звукозапис, 

доступ до онлайн-бібліотек;  

вимоги:  

забезпечення можливості озвученої 

навігації;  

забезпечення функції диктофона;  

мікрофон;  

динамік;  

навушники;  

шнур для запису з комп'ютера;  

наявність повного автостопу для читання 

аудіокниг;  

наявність внутрішньої пам'яті;  

забезпечення можливості приєднання 

зовнішніх накопичувачів інформації;  

забезпечення можливості відтворення 

інформації з карт пам'яті (SD, SDHC, SDXC) 

0 0 0 



 VIII. Корекційні засоби навчання для осіб сліпих 

та зі зниженим зором 

   

 1. 

Модел

і та 

макет

и 

об'ємн

і, 

рельє

фно-

графіч

ні 

посібн

ики 

1.1. Глобус тактильний, модель будови 

Землі:  

призначення - розвиток пізнавальної 

діяльності осіб з порушеннями зору; 

використовується для вивчення різних 

навчальних предметів та під час 

корекційно-розвиткових занять 

0 0 0 

 
1.2. Модель годинника для осіб з 

порушеннями зору (модель тактильного 

циферблата годинника універсального 

дизайну):  

призначення - модель збільшеного 

циферблата годинника для навчання 

визначення часу та орієнтування в малому 

та великому просторі за циферблатом 

годинника;  

вимоги:  

збільшена модель циферблата годинника з 

тактильними і контрастними поділками та 

цифрами шрифтом Брайля і 

плоскодрукованими;  

три стрілки, які рухаються;  

можливість коригування часу (годин, 

хвилин тощо) 

0 0 0 

 
1.3. Макети, скульптури, погруддя:  

призначення - забезпечення пізнавальної 

діяльності осіб з порушеннями зору, 

формування уявлень про великі, складні, 

об'ємні предмети, об'єкти; використовується 

для вивчення різних навчальних предметів 

та під час корекційно-розвиткових занять;  

макети: суходоли, гори в розрізі, яри та 

яруси;  

вплив неживої природи на живу;  

ланцюжки живлення в природі;  

кругообіг води в природі;  

будівлі: хата, церква, млин;  

знаряддя праці;  

види транспорту: водний, повітряний, 

залізничний, автомобільний, машини 

спеціального призначення, 

сільськогосподарські;  

казкові герої;  

бюсти, скульптури відомих українських 

письменників, митців, діячів історії та 

культури;  

0 0 0 



макети архітектурних об'єктів різних міст 

України та інших країн (замки, храми, 

театри, музеї, мости, площі);  

макети приміщень та прилеглої території: 

школи, садка, мікрорайону тощо;  

1.3.1. Опудала птахів, тварин, риб тощо:  

призначення - формування уявлення про 

різних птахів і тварин; використовуються 

для унаочнення різних навчальних 

предметів та під час корекційних занять;  

вимоги:  

опудала тварин, птахів, риб тощо з 

надійного, приємного на дотик матеріалу, 

що найбільше відповідає реальності 

 
1.4. Набір об'ємних фігур для вивчення 

геометрії:  

призначення - забезпечення наочності у 

вивченні математики;  

вимоги:  

можливість тактильного дослідження 

геометричних фігур;  

обладнання виготовлено з пластику ПЄ;  

розміри - від 5 см 

0 0 0 

 
1.5. Таблиці рельєфні для розвитку 

пізнавальної активності:  

призначення - забезпечення розвитку 

мислення, просторової уяви;  

вимоги до тематики:  

річний рух Землі навколо Сонця;  

джерела та схема річки;  

кругообіг кисню в природі;  

рельєфні ілюстрації до творів літератури та 

мистецтва;  

таблиці будови мови та мовних явищ 

(морфологічні, синтаксичні, граматичні, 

лексичні тощо) з української та іноземної 

мов;  

рельєфні зображення портретів 

письменників 

0 0 0 

 
1.6. Карти рельєфні для дидактичних 

занять:  

призначення - забезпечення розвитку та 

навчання осіб;  

вимоги до тематики:  

карти України (фізична та політична);  

політична карта світу: східна та західна 

півкулі;  

карти материків: Африка, Австралія, 

0 0 0 



Північна Америка, Південна Америка, 

Євразія;  

кліматичні пояси світу;  

природні зони світу;  

внутрішня будова Землі;  

розміри материків (порівняльна);  

розміри океанів (порівняльна);  

річкова система: річка з притоками, витік та 

гирло річки;  

атмосферні шари;  

карти-схеми міст України, парків, скверів, 

вулиць, площ, кварталів тощо та різних 

об'єктів;  

історичні карти;  

1.6.1. Рельєфно-графічні зображення для 

корекційних занять:  

призначення - розвиток просторових 

уявлень, формування навичок орієнтування 

у просторі, розвиток логічного мислення;  

плани-схеми місцевості, доріг, перехресть, 

маршрутів, карти місцевості тощо;  

рельєфно-графічні зображення тіла людини 

та його частин 

 
1.7. Моделі для розвитку немовленнєвих 

засобів спілкування:  

призначення - формування уявлення про 

жести та міміку людини, пози та рухи 

людей і тварин, розвиток невербальних 

засобів комунікації;  

вимоги:  

моделі тіла людини з рухомими частинами;  

моделі обличчя з різними мімічними 

виразами;  

емоційний куб з різними виразами обличчя, 

що розрізняються на дотик;  

моделі та іграшки тварин у різних позах (з 

рухомими частинами) 

0 0 0 

 
1.8. Засоби для розвитку дрібної 

моторики та дотикового сприймання:  

призначення - забезпечення тренування, 

розвитку моторики, мислення;  

вимоги:  

дротяний тренажер для моторики рук;  

мозаїка;  

шнурівка;  

конструктор;  

пазли 

0 0 0 

 
1.9. Рельєфні картки з ілюстраціями для 0 0 0 



дидактичних занять:  

призначення - забезпечення розвитку 

мислення, мовлення, комунікації;  

вимоги до тематики:  

побудова вислову зі слів, що містять назву 

предмета, дії, ознаки, обставини місця;  

класифікація слів за родовидовими 

ознаками, розподіл на тематичні групи;  

класифікація слів, що означають 

властивості предметів: колір, форма, смак, 

величина, матеріал;  

скоромовки на правильну вимову голосних і 

приголосних звуків;  

розпізнавання предметів за кольором, 

розміром, формою;  

демонстрація і визначення назви 

зображених предметів у певній 

послідовності;  

визначення характерних ознак предметів;  

побудова речення за зразком, малюнком, 

схемою;  

поняття про кількісну характеристику 

предметних множин;  

поняття про величину;  

способи порівняння: накладання, 

прикладання, вимірювання на око;  

просторові поняття;  

поняття маси;  

співвідношення маси, об'єму, розміру 

предметів;  

часові поняття;  

співвідношення: глибокий, мілкий;  

порівняння за віком: молодший, старший;  

меблі: житлова кімната, спальня, кухня, 

вітальня, передпокій;  

побудова зв'язного висловлювання за 

поданим початком, малюнком, серією 

малюнків 

 
1.10. Альбоми для рельєфного 

малювання:  

призначення - забезпечення розвитку уяви, 

творчості, моторики, забезпечення умов для 

творчості незрячим від народження особам 

у початковій школі;  

вимоги:  

рельєфні зображення з плоско друкованим 

включенням 

0 0 0 

 
1.11. Макети будівель та приміщень:  

призначення - розвиток логічного мислення, 

просторового мислення, просторового 

0 0 0 



орієнтування, розвивальні ігри;  

вимоги: макети приміщень (садочка, школи, 

ігрових центрів, аптеки, супермаркета, 

магазину, лікарні тощо) з відкритим дахом, 

наближені до реальності, щоб особи з 

порушеннями зору могли ознайомитись з 

розміщенням атрибутів та обладнання 

всередині будівель;  

матеріал - пластик 

 
1.12. Муляжі для розвитку дотикової 

пам'яті:  

призначення - забезпечення розвитку 

пізнавальної діяльності та дотикового 

сприймання, формування уявлення про 

навколишній світ;  

вимоги й тематика:  

продукти харчування: хлібопекарські, 

кондитерські вироби, м'ясо-молочні, овочі, 

фрукти, гриби;  

домашні та дикі птахи, тварини;  

виготовлено з гуми, що піддається 

термообробці (ТОГ);  

розміри предметів - 5 см × 2,5 см 

0 0 0 

 
1.13. Засоби для розвитку дрібної 

моторики та дотикового сприймання:  

призначення - забезпечення тренування, 

розвитку моторики, мислення;  

вимоги:  

дротяний тренажер для моторики рук;  

мозаїка;  

шнурівка;  

конструктор;  

пазли 

1 1 0 

 2. 

Модел

і 

площ

инні, 

друко

вані 

2.1. Трафарети для виконання графічних 

та рельєфно-графічних зображень:  

призначення - виконання рельєфних та 

графічних зображень, розвиток навичок 

плоского письма, дотикового та зорового 

сприймання;  

тематика:  

комплекти різнотематичних трафаретів;  

літери;  

цифри;  

геометричні фігури;  

об'єкти природи;  

предмети побуту тощо 

0 0 0 



 
2.2. Друковані картки для індивідуальної 

роботи:  

призначення - забезпечення дидактичної 

роботи з незрячими особами;  

вимоги й тематика:  

картки з позначками: верх, низ;  

контурне зображення предметів побуту, 

природи, геометричних фігур;  

брайлівські календарі;  

графіка для незрячих осіб;  

марбурзька система математичних та 

хімічних знаків;  

карти масажу для незрячих;  

правила поведінки учнів (тестова);  

правила дорожнього руху (тестова) 

0 0 0 

 
2.3. Набір для вивчення дробів і частин:  

призначення - унаочнення для вивчення 

дробових чисел та частин у математиці;  

вимоги:  

забезпечується чітка і яскрава візуалізація 

матеріалу;  

обладнання має магнітну основу;  

розміри - від 30 × 3 см;  

набір брусків різної величини (матеріал - 

оброблене дерево, пластик);  

набір кругів, розділених на частини 

(матеріал - м'який пластик тощо), може бути 

на магнітній основі;  

набір муляжів (наприклад, яблуко), 

розділених на частини (може бути на 

магнітній основі) 

0 0 0 

 
2.4. Фігури для контролю знань (куб):  

призначення - забезпечення навчання, 

самостійного контролю знань з математики, 

навчання осіб з проблемами вербального 

характеру;  

вимоги:  

обладнання виготовлено у формі магнітних 

карток з прошарком м'якого матеріалу ЕВА;  

розміри кубів - 80 × 60 мм;  

комплект має:  

набір цифр від 0 до 9 - 2 одиниці;  

набір знаків: віднімання, додавання, більше, 

менше 

0 0 0 

 
2.5. Набір фігур для вивчення геометрії:  

призначення - забезпечення наочності у 

вивченні математики;  

0 0 0 



вимоги:  

забезпечення тактильного дослідження 

геометричних фігур;  

обладнання виготовлено з пластику ПЄ;  

розміри - від 3,5 см 

 
2.6. Геометричні фігури з кишеньками 

для дидактичного матеріалу:  

призначення - забезпечення дослідження, 

вивчення матеріалу з геометрії;  

вимоги:  

можливість змінювати геометричну форму 

фігури;  

можливість демонстрації обрахунку площі, 

об'єму фігури;  

обладнання виготовлено з міцного 

прозорого матеріалу - пластик;  

дидактичний матеріал - з кольорового 

пластику;  

розміри - від 8 см 

0 0 0 

 
2.7. Магнітний демонстраційний набір 

для індивідуальних, колективних занять 

та змагань:  

призначення - забезпечення здобуття та 

застосування вивчених знань про кругообіг 

води в природі;  

вимоги:  

магнітна дошка;  

ілюстрації;  

обладнання виготовлено на друкованому 

оракалі;  

основа - тонкий магніт;  

розміри - 74 × 39 × 10 см;  

2.7.1. Магнітний набір для 

демонстраційної дошки:  

призначення - забезпечення вивчення 

розряду числа за методикою Монтессорі;  

вимоги:  

можливість опанування абстрактних понять 

на уроках математики;  

можливість створення цілих чисел у межах 

10000;  

комплект з магнітних деталей з поліграфією 

має:  

великих шестикутників - 5;  

ромбів - 11;  

смуг - 12;  

одиниць - 25;  

2.7.2. Магнітний набір для осіб 

початкових класів:  

0 0 0 



призначення - забезпечення вивчення 

базових математичних дій;  

вимоги:  

демонстраційний набір з ілюстраціями та 

цифрами;  

комплект магнітних карток має:  

набір цифр від 0 до 9 - 2 одиниці;  

набір знаків: віднімання, додавання, більше, 

менше;  

магнітні картки мають прошарок з м'якого 

матеріалу ЕВА;  

розміри - 80 × 60 мм 

 3. 

Модел

і 

звуко

ві та 

інтера

ктивні 

3.1. Аудіозаписи різних звуків для 

розвитку слухового відчуття:  

призначення - забезпечення соціалізації;  

вимоги й тематика:  

звуки природи;  

голоси свійських тварин;  

голоси птахів;  

звуки різних подій 

0 0 0 

 4. 

Вимір

юваль

ні 

прила

ди та 

прист

осува

ння (з 

рельє

фним

и 

позна

чками

, 

шкало

ю, зі 

звуко

вою 

сигна

лізаціє

ю) 

4.1. Штангенциркуль з рельєфними 

масштабними поділками:  

призначення - забезпечення виконання 

зовнішніх і внутрішніх вимірювань;  

вимоги:  

точність вимірювання глибини 

допускається 0,1 мм;  

міліметри позначено нанесенням штифтів 

на масштабній лінійці;  

рельєфні масштабні поділки розміщено на 

обох губках штангенциркуля 

0 0 0 

 
4.2. Електронний пристрій для 

вимірювання довжини, кутів нахилу:  

призначення - отримання інформації щодо 

розмірів об'єктів, рівня нахилу площин 

тощо;  

вимоги:  

можливість заміру величини об'єктів через 

тактильні позначки або відтворення мовних 

повідомлень про результат виміру різного 

роду параметрів об'єктів та положення 

площин 

0 0 0 

 
4.3. Трикутник з тактильними 

позначками:  

призначення - забезпечення виконання 

завдань з геометрії, вимірювання;  

вимоги:  

0 0 0 



виготовлено з пластику;  

шкала лінійок позначена тактильними 

поділками:  

сантиметри - одна сторона;  

міліметри - інша 

 
4.4. Лінійка з тактильними позначками:  

призначення - забезпечення виконання 

завдань з геометрії;  

вимоги:  

виготовлено з пластику;  

одна сторона лінійки поділена на міліметри;  

рискою позначено кожен сантиметр;  

рискою з крапкою - 5 см;  

рискою з двокрапкою - 10 см;  

розміри лінійок можуть бути - від 14 см та 

30 см 

0 0 0 

 
4.5. Транспортир з рельєфною шкалою 

для вимірювання та побудови кутів:  

призначення - забезпечення виконання 

завдань з геометрії;  

вимоги:  

наявна можливість:  

вимірювання та побудови кутів - від 10° до 

180°;  

точність - до 1°;  

довжина сторін кута - до 85 мм;  

прилад з тактильними мітками на шкалі 

виготовлено з пластику;  

в наявності є: основа, підставка, лінійка, 

притискна гайка;  

основа має рельєфно-точкову градусну 

шкалу - від 1° до 180°;  

точками більшої величини позначені кути у 

5°, 10°, 15° - 180°;  

підставка з лінійною шкалою;  

ціна поділки - 5 мм  

одна сторона лінійки - з відповідною 

шкалою 

0 0 0 

 
4.6. Метр складаний металевий з 

тактильними позначками:  

призначення - забезпечення вимірювань на 

уроках трудового навчання;  

вимоги:  

має бути різної довжини 

0 0 0 

 
4.7. Сантиметр кравецький з рельєфними 

позначками:  

призначення - вимірювання на уроках 

0 0 0 



трудового навчання та корекційних заняттях 

із СПО;  

вимоги:  

має бути різної довжини;  

тактильними мітками позначено кожен 

сантиметр, дециметр 

 
4.8. Багатофункціональні терези для 

виконання математичних дій:  

призначення - забезпечення розвитку 

математичних здібностей, вивчення 

арифметики;  

вимоги:  

можливість використання деталей різного 

формату;  

обладнання має бути виготовлено з 

пластику ПЕ;  

розміри - 40 × 15 × 15 см 

0 0 0 

 
4.9. Математичні ваги для дослідження 

ваги різних предметів:  

призначення - забезпечення вимірювання та 

порівняння ваги різних предметів;  

вимоги:  

можливість порівнювати вагу рідин - до 500 

мл;  

об'єм колби для рідини - 500 мл;  

обладнання має бути виготовлено з 

пластику ПЕ;  

розміри - 40 × 15 × 15 см 

0 0 0 

 
4.10. Сонячний/місячний годинник для 

демонстрації зміни часу:  

призначення - забезпечення орієнтування в 

просторі;  

вимоги:  

можливість демонстрування відмінності 12-

годинного часу:  

вечір/день;  

діаметр циферблата - від 10 см 

0 0 0 

 5. 

Збіль

шувал

ьні та 

освітл

юваль

ні 

прила

5.1. Стаціонарні відеозбільшувачі:  

призначення - збільшення текстів і 

зображень, щоб максимально полегшити 

роботу для людей з різними порушеннями 

зору, забезпечення можливості працювати з 

дрібними текстами та деталями зображень;  

вимоги:  

обладнання виконане у вигляді єдиного 

конструктивного блока, який складається з 

0 0 0 



ди монітора, відеокамери, панелі керування, 

столика-планшета, підсвічувача;  

вбудований столик-планшет з можливістю 

переміщення по осі X;  

регульований механізм фіксації столика-

планшета;  

протиковзке покриття столика-планшета;  

бездротова панель керування;  

режими зображення:  

можливість збільшити контрастність, різні 

колірні схеми, інвертація кольорів;  

діапазон збільшення з можливістю плавного 

регулювання від 1,5 до 150 крат;  

підсвічування робочої зони з функцією 

придушення відблисків і відсвітів для 

забезпечення роботи з глянцевими 

поверхнями;  

виділення області зображення;  

функція "автофокус";  

функція "автозум" (автоматичне 

масштабування) 

 
5.2. Електронні ручні відеозбільшувачі:  

призначення - розглядання малюнків або 

читання на моніторі людьми з порушеннями 

зору;  

вимоги:  

невеликі пристрої з вбудованою камерою, 

що підключаються до телевізора або 

монітора комп'ютера;  

режими:  

кольорового зображення;  

чорно-білого зображення природної 

контрастності (передавання всіх градацій 

контрастності, присутніх в розглянутому 

зображенні);  

чорно-білого зображення підвищеної 

контрастності з позитивним відображенням;  

чорно-білого зображення підвищеної 

контрастності з негативним зображенням;  

функція підключення до ноутбука, 

комп'ютера чи телевізора 

0 0 0 

 
5.3. Портативна електронна лупа для 

перегляду зображень:  

призначення - для збільшення дрібних або 

наближення віддалених об'єктів з 

відображенням їх на вбудованому екрані;  

вимоги:  

компактний пристрій з камерою та екраном;  

наявність колірних схем підвищення 

контрастності, інвертування і зміни 

0 0 0 



кольорів;  

регульоване збільшення картинки;  

широкоформатний повнокольоровий 

дисплей з високою роздільною здатністю;  

режими висококонтрастного зображення з 

різними колірними схемами;  

автофокус двох режимів - читання і письма;  

знімок стоп-кадру;  

складана ручка для зручності читання 

 
5.4. Настільна лупа для проведення 

дослідних робіт:  

призначення - забезпечення дослідження та 

навчання;  

вимоги:  

пристрій із захисною кришкою для лінзи;  

кут нахилу лупи має регулюватися;  

можливість підсвічення;  

можливість індивідуального підбору 

кратності 

0 0 0 

 
5.5. Бінокулярна лупа для 

індивідуального використання:  

призначення - забезпечення збільшення 

графічного зображення;  

вимоги:  

можливість працювати з дрібними 

предметами;  

пристосування для утримування пристрою 

на лобі користувача;  

одна або кілька лінз для зміни кратності;  

індивідуальний підбір 

0 0 0 

 
5.6. Лупа-лінійка циліндрична, збираюча 

для збільшення графічних зображень:  

призначення - забезпечення дослідження, 

читання літератури, вивчення карт, 

малюнків, збільшення об'єкта;  

вимоги:  

можливість проведення вимірів предмета;  

довжина обладнання - до 300 мм 

0 0 0 

 
5.7. Складні лупи для збільшення 

предметів:  

призначення - забезпечення збільшення 

зображення (для індивідуального 

користування);  

вимоги:  

захисний корпус для лупи;  

мають бути різного діаметра і оптичної 

сили;  

0 0 0 



лупа з однією лінзою / складана 

багатолінзова конструкція;  

мають бути з підсвіткою / без підсвітки;  

підбирається кратність збільшення і 

підсвічення, відповідно до індивідуальних 

зорових можливостей дитини 

 
5.8. Світлопольна лупа асферична:  

призначення - збільшення зображення і 

тексту, забезпечує зручне положення при 

читанні за рахунок зручного нахилу огляду і 

розташування лупи на поверхні аркуша з 

текстом або зображенням, створюючи і 

зберігаючи постійне його збільшення;  

вимоги:  

легка лупа з великим полем огляду;  

асферична поверхня;  

збільшує яскравість зображення за рахунок 

додаткового фокусування світла прозорими 

гранями, які мають спеціальну огранку;  

полегшена, цільна, виготовлена з PXM, 

зареєстрованого матеріалу (полімеру) 

0 0 0 

 
5.9. Світлопольна лупа зі світлодіодним 

підсвічуванням:  

призначення - забезпечення збільшення 

зображення та тексту за рахунок 

розміщення лупи на аркуші;  

вимоги:  

якісний матеріал корпусу і лінзи;  

висота стінок лінзи дорівнює фокусній 

відстані;  

вставка з кольоровою смужкою для 

утримування рядка при читанні;  

різний діаметр та оптична сила (залежно від 

індивідуальних потреб та зорових 

можливостей дитини);  

різна форма: кругла, прямокутна, 

циліндрична тощо;  

має бути з підсвіткою та елементами 

живлення (батарейками);  

підбирається кратність збільшення та 

підсвічення відповідно до індивідуальних 

зорових можливостей дитини 

0 0 0 

 
5.10. Монокуляри Галілея:  

призначення - здійснення спостережень за 

віддаленими об'єктами;  

вимоги:  

лінзи - 2 одиниці;  

позитивний об'єктив;  

0 0 0 



негативний окуляр 

 
5.11. Лампа настільна для 

індивідуального освітлення:  

призначення - для забезпечення додаткового 

освітлення робочої зони. Для 

індивідуального користування осіб з 

порушеннями зору (за потреби). 

Використовується разом із загальним 

освітленням;  

вимоги:  

лампа із захисним абажуром, щоб світло 

потрапляло лише на робочу поверхню;  

жорстке кріплення на поверхні столу;  

гнучкий кронштейн, що дозволяє змінювати 

кут нахилу та висоту джерела світла 

0 0 0 

 
5.12. Дидактичний набір з підсвіченням 

для осіб зі зниженим зором:  

призначення - для ознайомлення з 

кольорами, геометричними фігурами, 

літерами, цифрами, розвиток уваги, 

моторики, зорового і дотикового 

сприймання;  

вимоги:  

лайтбокс (коробка з освітленням);  

комплект ліхтариків;  

прозорі накладки (різнокольорові) - 6 шт.;  

акрилові геометричні фігури - 30 шт.;  

акрилові літери - 26 шт.;  

акрилові цифри - 12 шт.;  

різнокольорові прозорі геометричні фігури 

в дерев'яних рамках - 31 шт.;  

набір карток з намальованими предметами - 

35 шт.;  

гелеві подушечки - 5 шт. 

0 0 0 

 
5.13. Дидактичний набір для осіб з 

порушеннями зору:  

призначення - розвиток причинно-

наслідкових зв'язків, зорової уваги, 

координації очей і рук, дотикового і 

слухового сприймання;  

вимоги:  

комунікатор для осіб з порушеннями зору;  

комунікатор з підсвічуванням;  

0 0 0 



комунікатор з символами для незрячих;  

тактильний комунікатор;  

музична скринька з підсвічуванням;  

комплекс розвивальних та настільних ігор, 

адаптованих для осіб з порушеннями зору 

 
5.14. Сенсорний набір для розвитку 

зорового сприймання:  

призначення - розвиток причинно-

наслідкових зв'язків, зорового сприймання і 

уваги;  

вимоги:  

лампа "Сяючий фонтан";  

гра "Світлове шоу";  

плазмова зірка;  

освітлена мотузка;  

лампа з гелевими кульками;  

гра "Вогні природи";  

гра "Лазерна зірка" 

0 0 0 

 
5.15. Адаптований музичний набір:  

призначення - розвиток причинно-

наслідкових зв'язків, слухового сприймання 

і уваги, пам'яті, зняття емоційної напруги;  

вимоги:  

барабани Бонго;  

барабан;  

музична карусель зі дзвіночків;  

міні-дзвіночки;  

музична машина з інструментами;  

барабанна установка;  

музичний равлик;  

музичний тамбурин 

0 0 0 

 
5.16. Тифлоприлад типу "Світлячок":  

призначення - розвиває простежувальну 

функцію зору, сприяє формуванню 

бінокулярного зору, забезпечує зорово-

рухову координацію;  

вимоги:  

робоче поле з органічного скла;  

має бути з підсвічуванням;  

кріплення для аркушів паперу 

0 0 0 

 

 

5.17. Прилади для відтворення звуків:  

призначення - для відтворення текстових та 

аудіофайлів різних форматів, здійснення 

звукозапису тощо;  

вимоги:  

програмні апаратні засоби синтезу мови, 

тифломагнітола, плеєр, годинники («які 

0 0 0 



говорять») тощо 

 

 

5.18. Пов’язки для виключення зору:  

призначення - для виправляння збережених 

аналізаторів з виключеним зором;  

вимоги:  

чорні або кольорові пов’язки з м’якої 

бавовняної тканини 

0 0 0 

 

 

5.19. Окуляри з зеленим склом:  

призначення - для зняття зорової астенопії;  

вимоги:  

пластикова оправа, зелене скло 

0 0 0 

 6. 

Дидак

тичні 

та 

розви

вальні 

ігри 

6.1. Спеціальні настільні ігри:  

призначення - розвивальні ігри для осіб зі 

зниженим зором та для незрячих;  

вимоги та перелік:  

спеціальні шахи з дерева або пластику;  

спеціальні шашки з дерева або пластику;  

спеціальні нарди з дерева або пластику та 

кубик із рельєфними крапками;  

спеціальне доміно з випуклими крапками;  

тактильне доміно з різнофактурними 

поверхнями;  

тактильно-контрастне доміно (лото) з 

геометричними фігурами;  

тактильні ігри "Хрестики-нулики", 

"Морський бій";  

ігри "Ерудит", "Скрабл" українською та 

англійською мовами з підписами шрифтом 

Брайля та збільшеним шрифтом;  

інші спеціальні ігри для осіб з порушеннями 

зору 

0 0 0 

 
6.2. Конструктор:  

призначення - забезпечення планування та 

послідовності виконання завдання, розвитку 

дрібної моторики, просторових уявлень, 

навичок комунікації, мислення, 

моделювання ситуацій (для індивідуальної 

та парної роботи);  

вимоги:  

тематичні набори (ферма, місто, дикі 

тварини, космос, історія, цікава математика, 

цифрові лабораторії з фізики, хімії, біології, 

географії, фізіології, екології) 

0 0 0 

 
6.3. Дерев'яні мозаїки-головоломки, 

доступні для незрячих осіб:  

призначення - розвиток моторики, 

0 0 0 



предметно-просторових уявлень, логічного 

мислення;  

вимоги:  

набір геометричних фігур чи інших деталей 

різного кольору та складності;  

може входити планшет дерев'яний для 

викладання мозаїки;  

матеріал деталей - дерево 

 
6.4. Рухові модулі «сканер-сфера»:  

призначення - формування навичок 

простежування за предметами, що 

рухаються, та за рухами власних рук, 

формування вміння фіксувати зір на 

зоровому стимулі, не втрачаючи його з поля 

зору, розвиток системи «рука-око», 

удосконалення зорово-просторової 

орієнтації, розширення поля зору;  

вимоги:  

закріплені на стелі або стіні кулі різного 

розміру, які рухаються у вертикальній та 

горизонтальній площині; на кулях 

розміщені фіксовані або змінні зображення 

предметів, літер, цифр тощо 

0 0 0 

 
6.5. Зорові маршрути за системою В.Ф. 

Базарного:  

призначення - для занять із зорової 

астенопії, поліпшення гемодинаміки очей, 

розвитку простежувальної функції очей;  

вимоги:  

зорові траєкторії на стіні та стелі 

0 0 0 

 
6.6. Посібник «Моталочки»:  

призначення - розвиток системи «рука-око», 

дрібних м’язів руки та ока, координованості 

рухів, формування вміння діяти руками під 

контролем зору;  

вимоги:  

набір предметів, зокрема клубочки, 

палички, котушки, трубочки, із 

закріпленими на них стрічками, нитками, 

шнурками, мотузочками різної товщини, 

кольору та фактури тощо 

0 0 0 

 
6.7. Набір геометричних фігур:  

призначення - розвиток великої моторики, 

гнучкості кисті, просторового уявлення; 

координації рухів; вивчення геометричних 

тіл, фігури квадрата, круга, прямокутника та 

використання у проведенні занять з 

0 0 0 



навчання грамоті осіб з порушенням зору 

(літери та звуки);  

вимоги:  

матеріал - ударостійкий пластик, шліфоване 

дерево; розмір - від 3 см та більше. 

 7. 

Засоби 

для 

прове

дення 

корек

ційни

х 

занять 

із 

соціал

ьно-

побут

ового 

орієнт

уванн

я 

7.1. Індикатор рівня рідини:  

призначення - можливість контролю 

заповнення рідиною різного роду ємностей;  

вимоги:  

забезпечення контролю рівня рідини в 

посуді;  

аудіо- або вібросигнал при досягненні 

необхідного рівня рідини 

0 0 0 

 
7.2. Прилади для зважування з 

виведенням мовлення:  

призначення - інформування про вагу 

об'єкта;  

вимоги:  

мовленнєво-звукове інформування про вагу 

об'єкта 

0 0 0 

 
7.3. Магнітний шукач:  

призначення - самостійне виявлення 

об'єктів із вмістом металу;  

вимоги:  

постійні магніти із сплаву неодима, бору й 

заліза;  

велика сила намагнічування;  

висока стійкість до розмагнічування;  

кільце для утримування в руці на одній 

частині 

0 0 0 

 
7.4. Безпечний ніж для чищення овочів та 

фруктів:  

призначення - безпека самостійного 

приготування їжі;  

вимоги:  

ніж спеціальної конструкції із закритим 

лезом 

0 0 0 

 
7.5. Безпечний ніж для чищення риби:  

призначення - безпечне самостійне чищення 

риби від луски;  

вимоги:  

пристрій спеціальної конструкції для 

чищення риби із закритим лезом 

0 0 0 

 
7.6. Ніж із регулюванням товщини 

шматків, що відрізаються:  

0 0 0 



призначення - забезпечення самостійного і 

безпечного відрізання шматків однакової 

заданої товщини;  

вимоги:  

лезо ножа з направляючою регульованою 

планкою, що забезпечує різання шматків 

заданої товщини 

 
7.7. Засоби захисту пальців при нарізанні 

та шинковці:  

призначення - забезпечення захисту пальців 

лівої руки при нарізанні продуктів чи 

шинкуванні;  

вимоги:  

захист пальців однієї руки зверху під час 

притримування продуктів, що нарізаються 

0 0 0 

 
7.8. Струнна сиро- та яйцерізка:  

призначення - безпечне нарізання м'яких 

продуктів;  

вимоги:  

струнний механізм для нарізання м'яких 

продуктів шматками однакової товщини 

0 0 0 

 
7.9. Пристрій для визначення кольору:  

призначення - самостійне визначення 

основних кольорів та відтінків;  

вимоги:  

визначення кольорів та відтінків із 

голосовим відтворенням результату 

0 0 0 

 
7.10. Пристрій для аудіомаркування 

речей та об'єктів:  

призначення - ідентифікація різного роду 

речей та об'єктів;  

вимоги:  

можливість запису та відтворення 

аудіоповідомлень, прив'язаних до 

конкретних електронних міток, якими 

маркуються предмети та об'єкти 

0 0 0 

 
7.11. Нитковдягач:  

призначення - для забезпечення 

самообслуговування, самостійне засиляння 

нитки у вушко голки;  

вимоги:  

пристрій з дроту у формі петлі 

0 0 0 

 
7.12. Спеціальні голки із защіпками для 

людей з порушеннями зору:  

призначення - самообслуговування, 

0 0 0 



виконання робіт із шиття;  

вимоги:  

набір голок різної кількості з вушками-

защіпками 

 
7.13. Побутова техніка:  

призначення - побутові електроприлади для 

проведення занять із соціально-побутового 

орієнтування;  

ознайомлення та формування навичок 

роботи із сучасними побутовими 

електроприладами у осіб, соціалізація, 

формування життєво необхідних 

компетенцій;  

вимоги:  

електрочайник, кавоварка, овочерізка, 

м'ясорубка, праска, фен, пилосос, міксер, 

мікрохвильова піч, холодильник, газова 

плита, електропіч, кухонний комбайн, 

мультиварка, сушка для рук, іграшкові 

моделі побутової техніки 

0 0 0 

 
7.14. Побутові засоби та приладдя, засоби 

гігієни:  

приладдя для проведення занять із 

соціально-побутового орієнтування, 

ознайомлення та формування навичок 

роботи із побутовими засобами та 

приладдям, засобами гігієни у осіб, 

соціалізація, формування життєво 

необхідних компетенцій;  

вимоги:  

посуд, дозатор для рідкого мила, набір 

щіток для одягу та взуття, вішалки, 

поліетиленові пакети, зразки різних видів 

тканин; набір ґудзиків, гачків, петель, набір 

інвентарю для догляду за підлогою, набір 

предметів для догляду за волоссям, 

обличчям та тілом: набір гребінців, 

дзеркало, манікюрні ножиці, дитячий крем, 

ванночка для рук, пемза, вушні палички та 

інше; набір засобів для догляду за одягом, 

взуттям, меблями, вікнами, санвузлом, 

кухнею, посудом 

0 0 0 

 
7.15. Прилади для вивчення розділу 

"Медицина", "Медична допомога":  

приладдя для проведення занять із 

соціально-побутового орієнтування 

"Медична допомога";  

термометр з голосовим відтворенням;  

0 0 0 



тонометр з голосовим відтворенням;  

глюкометр з голосовим відтворенням 

 8. 

Засоби 

для 

прове

дення 

занять 

із 

прост

орово

го 

орієнт

уванн

я 

8.1. Тростина тактильна комбінована:  

призначення - забезпечення орієнтування у 

просторі, безпеки пересування та виконання 

сигнальної функції;  

вимоги:  

телескопічний (розсувний) пристрій;  

ланки, що складаються;  

надійне кріплення;  

регулювання відповідно до зросту дитини;  

колір - білий;  

повинна мати світловідбивні елементи;  

змінний наконечник (різні типи) відповідно 

до потреб 

0 0 0 

 
8.2. Допоміжний пристрій для 

дистанційного попередження про 

наявність перешкод:  

призначення - забезпечення безпечного і 

комфортного пересування у просторі;  

вимоги:  

попередження вібрацією або звуковим 

сигналом про наявність перешкоди на 

шляху від 0,5 до 3 м 

0 0 0 

 
8.3. Електронні засоби навігації:  

призначення - забезпечення навігації 

заданими маршрутами чи довільно, 

сприяння самостійності пересування та 

безпеці руху;  

вимоги:  

можливість прокладання маршрутів із 

відтворенням голосових підказок для 

орієнтування, можливість отримання 

інформації щодо поточної адреси 

перебування чи найближчих об'єктів 

0 0 0 

 
8.4. Електронний компас:  

призначення - орієнтування в просторі щодо 

сторін світу;  

вимоги: голосові або аудіопідказки щодо 

розташувань сторін світу чи поточного 

напрямку руху 

0 0 0 

 
8.5. Озвучений визначник світла:  

призначення - ідентифікує природне та 

штучне джерело світла (яскравіше та 

темніше) за допомогою різних звукових 

сигналів, сприяє розвитку слухового 

0 0 0 



сприймання, локалізації звуків, визначення 

світла темряви, увімкнення чи вимкнення 

ламп, будь-яких електроприладів (в класі, в 

будинку, в квартирі тощо), розвиток 

орієнтування у просторі;  

вимоги:  

портативний прилад з різними звуковими 

сигналами 

 
8.6. Тифлоприлад Федотова (конструктор 

"Орієнтир"):  

призначення - для корекційної роботи з 

просторового орієнтування, побудови 

планів, маршрутів місцевості, схем, графіків 

тощо (для індивідуальної роботи);  

вимоги:  

набір магнітних полів;  

магнітні елементи різного призначення 

(смуги, будинки, дерева, кущі тощо);  

компактна, надійна упаковка 

0 0 0 

 
8.7. Мішені зі звуковими сигналами для 

орієнтування осіб з порушеннями зору:  

призначення - розвиток точності, 

просторового орієнтування, слухового 

сприймання, орієнтування на джерело звуку 

тощо;  

вимоги:  

мішені з різними секторами;  

у кожному секторі має бути інший звук та 

інший колір 

0 0 0 

 
8.8. Спеціальні м'ячі зі звуковими 

сигналами:  

призначення - розвиток координації рухів, 

уваги, реакції, просторового орієнтування. 

Для занять фізичною культурою, рухливих 

ігор, просторового орієнтування та 

загального фізичного розвитку осіб з 

порушеннями зору;  

вимоги:  

м'ячі різних розмірів та ваги, що мають 

вбудовані джерела шуму (механічні або 

електронні);  

м'ячі можуть використовуватися для гри в 

футбол, волейбол, баскетбол, торбол, 

голбол, ролінгбол, шоудаун та інші 

0 0 0 

 IX. Обладнання для кабінету психологічної 

реабілітації 

   



 1. 

Облад

нання 

та 

прила

ди 

1.1. Світловий пучок (пучок 

фіброоптичного волокна) для 

психологічного розвантаження:  

призначення - психологічне, емоційне 

розвантаження, візуальна, розумова 

стимуляція, розвивальні ігри;  

вимоги:  

матеріал - фіброоптичне волокно з 3-х (або 

більше) волокон;  

тип світлового потоку - боковий та 

комбінований;  

кріплення - безпечна пайка у кожусі;  

захист - ПВХ-трубка;  

діаметр ПВХ-трубки - 3 мм;  

потужність проектора - 15 Вт;  

керування - дистанційне (за допомогою 

багатофункціонального пульта);  

джерело живлення - 220 Вт;  

довжина видимої частини - 200 см;  

загальна кількість волокон - не менше 66 

одиниць 

1 0 100% 

 
1.2. Маленька сенсорна кімната для 

психологічного розвантаження:  

призначення - розвиток тактильного 

відчуття, формування психологічної 

безпеки в закритому просторі;  

вимоги:  

розміри - не менше 1000 × 1000 мм 

1 0 100% 

 
1.3. М'який сенсорний куточок для 

терапії осіб із порушенням обробки 

сенсорної інформації:  

призначення - розвиток тактильного 

відчуття, формування психологічної 

безпеки в закритому просторі;  

вимоги:  

куточок-печера для відчуття світу безпеки;  

розміри - не менше 1000 × 1000 мм 

1 0 100% 

 
1.4. Пісочниця з підсвіткою для пісочної 

терапії:  

призначення - психологічне, емоційне 

розвантаження, пісочна анімація, розвиток 

креативності і фантазії, розвиток 

тактильних відчуттів, розвиток ігрової 

діяльності, формування соціальної 

поведінки;  

вимоги:  

дерев'яна пісочниця на ніжках;  

1 1 0 



підсвічення;  

кінетичний пісок;  

пісок для піскотерапії;  

дрібні іграшки з різних класифікаційних 

груп 

 
1.5. Набір сенсорних світлових іграшок:  

призначення - візуальна стимуляція, 

розвиток ігрової діяльності, дрібної 

моторики, когнітивний розвиток, 

формування соціальної поведінки;  

вимоги:  

дрібні іграшки з підсвіченням (2 їжачки, 1 

черепашка, 2 м'ячики, 1 зайчик, 2 браслети 

тощо) 

1 0 100% 

 
1.6. Комплект для мозочкової стимуляції:  

призначення - розвиток координації, 

орієнтування в просторі, розумова 

стимуляція, корекція поведінки;  

вимоги:  

дошка-балансир;  

кольорова планка;  

3 сенсорні мішки;  

похила дошка-мішень з цифрами;  

стенд з цілями;  

3 м'ячика-пострибайчика;  

м'ячик на гумці 

1 0 100% 

 
1.7. Сенсорна дошка (бізіборд):  

призначення - ознайомлення з різними 

предметами та їх функціонуванням, 

розвиток тактильного сприймання та 

дрібної моторики рук, формування 

причинно-наслідкових зв'язків, 

переключення уваги тощо;  

вимоги:  

дошка оброблена;  

на дошці закріплені різні нетравматичні 

рухомі, приємні на дотик та яскраві деталі: 

замочки, кнопки, гачки, рахунки, валики, 

тумблери тощо 

1 1 0 

 X. Обладнання для проведення уроків 

фізкультури, корекційних занять з лікувальної 

фізкультури, ритміки (для різних нозологій) 

   

 1. 

Облад

нання 

та 

1.1. Гімнастична стінка з причіпним 

обладнанням для організації оздоровчих 

заходів:  

призначення - забезпечення загального 

1 0 100% 



спорт

ивне 

знаря

ддя 

фізичного розвитку, підвищення спритності 

та витривалості, фізичної та емоційної 

розрядки;  

вимоги:  

конструкція, виготовлена з деревини, 

ретельно відшліфована та покрита лаком 

для меблів;  

конструкція, виготовлена з металу, покрита 

емаллю;  

причіпне обладнання:  

канат для лазіння;  

сходи мотузкові з дерев'яними 

перекладинами;  

перекладина;  

трапеція гімнастична;  

кільця гімнастичні 

 
1.2. Гімнастична лава для виконання 

фізичних вправ у приміщенні:  

призначення - забезпечення виконання 

фізичних вправ;  

вимоги:  

дошки з'єднані між собою трьома опорами з 

дерева або металу, покриті відповідно 

лаком для меблів або емаллю 

1 0 100% 

 
1.3. Гімнастичний мат для безпечного 

виконання фізичних вправ:  

призначення - забезпечення виконання 

фізичних вправ;  

вимоги:  

покриття обладнання на основі ПВХ-

полотна з двох шарів полімеру і 

спеціалізованої армованої сітки;  

чохол виготовлений з 

водовідштовхувального матеріалу високої 

якості, що має стійкість до прямих сонячних 

променів, стійкий до різких термічних 

перепадів 

1 0 100% 

 
1.4. Гімнастичний джгут для підготовки 

до виконання вправ:  

призначення - забезпечення проведення 

розминки всіх груп м'язів, забезпечується 

проведення фізичних тренувань, для 

розтяжки 

1 0 100% 

 
1.5. Гімнастичні кільця підвісні для 

виконання вправ:  

призначення - забезпечення тренування 

м'язів рук та живота;  

1 0 100% 



вимоги:  

конструкція передбачає закріплення кількох 

кілець на підвісних тросах 

 
1.6. Дошка Євмінова для профілактики 

та лікування захворювань опорно-

рухового апарату:  

призначення - забезпечення виконання 

вправ у різних вихідних положеннях на 

заняттях з ЛФК;  

вимоги:  

можливість трансформації вертикального 

положення площини (кут 90°) в похиле 

положення до підлоги (кути нахилу - до 8°);  

забезпечення виконання вправи в положенні 

лежачи на спині, животі;  

можливість трансформації вертикального 

положення площини (кут 90°) в похиле 

положення до стіни (кути нахилу - від 5° до 

15°), лише з петлею Гліссона;  

розміри виготовленої з дерева дошки:  

довжина - до 2500 мм, ширина - 30 мм;  

наявні пристосування для кріплення до 

стіни - канат, пристосування для виконання 

вправ 

1 0 100% 

 
1.7. Еспандер: плечовий, ручний, 

настінний силовий:  

призначення - забезпечення виконання 

вправ для м'язів рук;  

вимоги:  

ручки, з'єднані з'ємними тросами;  

ручки - 2 одиниці;  

гумові троси з нитяним сплетенням - 5 

одиниць;  

довжина тросів у вільному стані - 60 - 70 

мм;  

дитячий еспандер для активізації м'язів:  

призначення - забезпечення розвитку 

тактильної і пропріоцептивної стимуляції;  

вимоги:  

діаметр - 65 мм;  

товщина - 13 мм;  

компонент - 6 in/ (жовтий ґ 2, зелений ґ 2, 

синій ґ 2);  

компоненти - 3 рівні опори в трьох кольорах 

по 2 одиниці для кожного 

1 0 100% 

 
1.8. Велотренажер:  

призначення - забезпечення рухової 

активності ніг;  

1 0 100% 



вимоги:  

механічний пристрій з пасовим 

пристосуванням забезпечує регулювання 

висоти сидіння та нахилу ручників;  

комп'ютер з програмним забезпеченням для 

демонстрації швидкості, дистанції, часу, 

використання калорій, частоти пульсу 

 
1.9. Бігова доріжка для тренування:  

призначення - забезпечення загального 

фізичного розвитку, розвитку стереотипу 

ходьби;  

вимоги:  

пристрій з механічною або магнітною 

системою навантаження;  

наявність можливості регулювати кут 

нахилу платформи;  

рама пристрою обладнана датчиком пульсу;  

можливість визначати швидкість, 

протяжність, тривалість тренування 

1 0 100% 

 
1.10. Тренажер типу "Тунель":  

призначення - для стимуляції вестибулярної 

та пропріоцептивної систем, загального 

фізичного розвитку, активізації роботи 

центральної нервової системи;  

вимоги:  

м'який модуль-тунель безкаркасний;  

виготовляється з безпечних матеріалів 

високої якості 

1 0 100% 

 
1.11. М'які сходинки:  

призначення - для фізичних занять, 

рухливих ігор, просторового орієнтування, 

розвитку рівноваги, подолання страху 

простору;  

вимоги:  

м'які модулі різного кольору та висоти;  

кількість - набори від 5 модулів 

1 1 0 

 
1.12. Міні-батут для тренування:  

призначення - забезпечення тренування, 

розвиток координації рухів;  

вимоги:  

кругла конструкція має діаметр від 920 до 

1400 мм, висоту - від 200 до 300 мм;  

розміри зумовлюють від 6 до 8 ніжок та від 

32 до 48 пружин;  

м'який мат закриває раму та пружини 

1 0 100% 



 
1.13. Спортивний диск-тренажер для 

розвитку координації рухів:  

призначення - забезпечення підготовки 

м'язів до тренувань, загальний фізичний 

розвиток;  

вимоги:  

пристрій з двох з'єднаних підшипником 

пластин, що крутяться одна відносно іншої;  

матеріал - метал/пластик;  

навантаження - до 100 кг 

1 0 100% 

 
1.14. Сенсорний м'яч для зорової і 

тактильної стимуляції:  

призначення - забезпечення зміцнення 

різних груп м'язів, розвитку вестибулярного 

апарату, тренування серцево-судинної та 

дихальної систем;  

вимоги:  

м'ячі трьох розмірів (різнокольорові);  

діаметр у діапазоні від 200 до 800 мм 

1 0 100% 

 
1.15. М'яч ортопедичний для лікувальної 

та спортивної гімнастики:  

призначення - забезпечення розвитку 

координації руху;  

вимоги:  

м'яч гумовий з шипованою поверхнею;  

наявність масажного точкового ефекту;  

забезпечення покращення кровообігу, 

загального розвитку, зміцнення м'язів спини 

1 0 100% 

 
1.16. М'яч музичний для розвитку 

рухової активності дитини:  

призначення - забезпечення розвитку 

тактильного сприйняття, рухової 

активності; для використання на заняттях з 

ЛФК, ритміки;  

вимоги:  

дитяча розвивальна іграшка "Музичний 

м'ячик";  

батарейки 2 × АА;  

режими гри - 2 (мелодії та звукові ефекти);  

кольорові брязкальця;  

кнопки 

1 0 100% 

 
1.17. Обруч для тренування основних 

груп м'язів:  

призначення - забезпечення розвитку 

рухової активності, підтримання загального 

фізичного розвитку;  

1 0 100% 



вимоги:  

спортивний тренажер діаметром від 700 до 

900 мм (залежно від зросту);  

матеріал - пластик, ПВХ;  

однотонний або різнокольоровий 

 
1.18. Корекційний круг для формування 

постави:  

призначення - тренування м'язів верхньої та 

нижньої частини тіла;  

вимоги:  

зігнута кільцем металева штаба (смуга 

металу) 

1 0 100% 

 
1.19. Мат для проведення занять у 

спортивних комплексах:  

призначення - безпечне виконання вправ та 

рухливих ігор особами;  

вимоги:  

виготовлено з міцних матеріалів;  

поверхня легко миється;  

наповнювач - щільний поролон товщиною 

від 80 мм;  

розміри - від 2000 × 1000 мм 

1 0 100% 

 
1.20. Балансир для розвитку координації 

(пелюстка лотосу):  

призначення - забезпечення розвитку 

координації рухів, концентрації уваги, 

формування правильної постави;  

вимоги:  

можливість балансувати вліво і вправо з 

почерговим використанням ніг;  

наявність м'яча та лабіринту;  

тренажер виготовлено з пластику ПЕ:  

розміри - 51 × 40,5 × 11 см;  

вага - 1,6 кг;  

навантаження - до 80 кг 

1 0 100% 

 
1.21. Дошка з коліщатами велика для 

формування постави:  

призначення - забезпечення розвитку та 

зміцнення м'язів, координації, моторики, 

тренування вестибулярного апарату;  

вимоги:  

основа тренажера виготовлена з 

вологостійкої фанери;  

товщина фанери першого ґатунку - 12 мм;  

розміри - 60 × 35 × 12 см;  

1 0 100% 



максимальне навантаження - від 150 кг 

 
1.22. Дитячий педальний тренажер для 

ЛФК, фізіотерапії та занять спортивно-

ігрового характеру:  

призначення - забезпечення розвитку м'язів 

та навичок для правильної ходи, тренує 

координацію і баланс у осіб, розвиває їх 

м'язовий корсет;  

вимоги:  

конструкція має рухомі педалі - 2;  

ручки для підтримки - 2;  

розмір опорної педалі - 29 × 9 см;  

розмір тренажера - 47 × 36,7 × 54 см 

1 0 100% 

 
1.23. Дитяча роликова дошка-балансир 

для розвитку координації та моторики у 

осіб, тактильної та зорової системи:  

призначення - забезпечення виправлення 

наслідків СДУ/СДУГ, дислексії, диспраксії, 

аутистичного синдрому та інших порушень;  

вимоги:  

тренажер виготовлено з фанери першого 

ґатунку;  

покриття - шкірозамінник;  

наповнення - поролон та EVA;  

розміри - 41 × 41 × 8 см 

1 0 100% 

 
1.24. Корпус колоди для занять з 

гімнастики:  

призначення - забезпечення розвитку 

координації рухів, загального фізичного 

розвитку;  

вимоги:  

дерев'яний брус:  

довжина - від 5000 мм;  

ширина робочої поверхні - від 100 мм 

1 0 100% 

 
1.25. Драбина мотузкова для покращення 

координації рухів:  

призначення - забезпечення розвитку 

відчуття рівноваги;  

вимоги:  

щаблі драбини виготовлені з дерева;  

мотузка для з'єднання щаблів - з бавовни;  

навантаження - до 60 кг 

1 0 100% 

 
1.26. Тактильна (сенсорна) доріжка для 

розвитку координації рухів:  

1 0 100% 



призначення - забезпечення розвитку 

моторики та навичок ходьби нерівною 

поверхнею, виконання вправ на розвиток 

рівноваги, розвиток тактильної чутливості 

ніг, профілактика плоскостопості;  

вимоги:  

доріжка виготовлена з пластику - ПЕ / 

обробленого дерева;  

тактильні сегменти з різною фактурою та 

кутами нахилу поверхонь;  

навантаження - до 80 кг 

 
1.27. Тактильний ребристий килимок для 

профілактики плоскостопості:  

призначення - забезпечення глибокого 

масажу стопи, тренування вестибулярного 

апарату;  

вимоги:  

килимок виготовлено з пластику - ПЕ;  

розміри - 148 × 36 × 3 см;  

навантаження - до 60 кг 

1 1 0 

 
1.28. Масажер для стоп типу "Інфрапед":  

призначення - забезпечення лікування та 

профілактики, розслаблення м'язів ніг, 

покращення кровообігу;  

вимоги:  

можливість впливати на рефлекторні зони;  

наявні масажні автоматичні програми - 3;  

ротаційно-вібраційний масаж;  

регулювання швидкості вібрації - 12 рівнів;  

функція інфрачервоного прогріву 

1 0 100% 

 XI. Обладнання для ресурсної кімнати*    

 1. 

Меблі, 

техніч

не 

облад

нання 

1.1. Меблі:  

шафа комбінована - 1 шт.;  

шафа - 2 шт.;  

пенал кухонний - 2 шт.;  

секція кухонна з мийкою - 1 шт.;  

секція кухонна нижня - 2 шт.;  

секція кухонна верхня - 3 шт.;  

стіл для приймання їжі - 2 шт.;  

стіл учнівський - 4 шт.;  

комплект кухонний (стільниця - 1 шт.; 

робоча панель кухонна - 1 шт.);  

тумба для технічних засобів навчання - 1 

шт.; + 

стільці учнівські - 8 шт.;  

крісло-груша - 2 шт. 

1 

2 

2 

1 

3 

2 

1 

1 

8 

2 

1 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

2 

0 

0 

100% 

100% 

0 

0 

100% 

100% 

50% 

0 



 
1.2. Технічне обладнання:  

 

електрочайник;  

мікрохвильова піч 

 

1 

1 

 

0 

0 

 

100% 

100% 

 

Найменування 

навчальних 

приміщень та 

майданчиків 

Найменування навчального обладнання 
Необхідна 

кількість, 

одиниць 

Фактичн

а 

кількість

, 

одиниць 

Відсоток 

потреби 

Спортивний 

майданчик 

Футбольне поле зі штучним покриттям 
1 1 

0% 

Футбольне поле 
1 1 

0% 

Майданчик з тренажерами 
1 1 

0% 

Бігова доріжка 
1 1 

0% 

Майданчик комбінований для метання м’яча 
1 0 

100% 

Майданчик комбінований для стрибків у висоту  
1 0 

100% 

Майданчик комбінований для стрибків у  

довжину  
1 1 

0% 

Волейбольний майданчик 
1 1 

0% 

Баскетбольний майданчик 
1 0 

100% 

Майданчик для гімнастики 
2 0 

100% 

 

 

 

 


