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ПОЧАТКОВА ШКОЛА
 СЕНСОРІУМ. СЦЕНАРІЇ  ДОСЛІДНИЦЬКИХ ПРОЕКТІВ

1. Кругообіг води в природі. Чому висихають калюжі? 

2. Властивості речовин. Чому чай заварюється гарячою водою? 

3. Вода та її властивості. Навіщо взимку дороги посипають сіллю?

4. Властивості повітря. Чому повітряні кулі літають?

5. Ультрафіолет. Навіщо люди носять сонцезахисні окуляри? 

6. Ультрафіолет. Навіщо люди користуються сонцезахисним кремом? 

7. Чому під столом світла менше, ніж на столі? Чому потрібно працю-
вати при хорошому освітленні?  

8. Альтернативна енергія.

9. Чому скисає молоко? Чарівні перетворення, або що таке сир?

10. Як поширюється звук? Чому на задній парті чути не так добре, як 
на першій? 

11. Чому не можна голосно слухати музику? 

12. Вплив кольору на температуру. В одязі якого кольору спекотніше? 

13. Чому море солоне? Чому в морі плавати легше, ніж в річці? Куди 
зникають сіль і цукор у воді?

14. Як ми дихаємо? Скільки повітря в легенях? 

15. Що таке атмосферний тиск та чому він дорівнює? 

16. Навіщо мити руки перед їжею? 

17. Яка буква вимовляється голосніше? 

18. Чому молоко біле?

19. Склад ґрунту.

20. Жовта енергія. Фруктовий годинник.

5



БІОЛОГІЯ
Набір Interschool "Біологія. Лабораторний ком-
плект вчителя" призначений для навчання за 
програмою К-12. Застосовується вчителем під 
час демонстраційних, лабораторних і прак-
тичних робоіт з біології, дозволяючи ознай-
омити учнів з морфологічною і анатоміч-
ною будовою рослин і тварин, особливо-
стями біохімічних і фізіологічних про-
цесів живих організмів. Також елемен-
ти набору використовуються в роботах 
з цифровими вимірювальними 
комп'ютерними комплексами.

46 РОБІТ

НАБІР INTERSCHOOL "БІОЛОГІЯ. ЛАБОРАТОРНИЙ КОМПЛЕКТ ВЧИТЕЛЯ" 

Циліндр мірний з носиком та пластмасовою 
основою, скло, 100 мл
Склянка лабораторна низька з носиком та 
шкалою, термостійка, скло, 50 мл
Склянка лабораторна низька з носиком та 
шкалою, термостійка, скло, 100 мл
Склянка лабораторна низька з носиком та 
шкалою, термостійка, скло, 250 мл
Колба конічна градуйована, хімічно стійка, 
скло, 50 мл
Колба конічна градуйована, хімічно стійка, 
скло, 100 мл
Колба конічна градуйована, хімічно стійка, 
скло, 250 мл
Колба конічна градуйована, хімічно стійка, 
скло, 500 мл
Пробірка з розгорнутими краями, скло,        
d=16 мм, h=150 мм - 10 шт.
Стікери для пробірок - 2 шт.
Штатив для пробірок, пластик, 10 отворів,        
d отворів=18 мм
Банка для реактивів, пластик, 50 мл
Пробіркотримач, метал
Ложка-шпатель, метал, 150 мм
Лійка термостійка, скло, d=60 мм, h=110 мм
Крапельниця хімічностійка, скло, 30 мл
Скло годинникове, d=45 мм - 3 шт.
Бюкс, скло, d=30 мм
Бюкс, скло, d=40 мм
Піпетка градуйована, скло, 10 мл
Піпетка Пастера, полімер, 3 мл
Піпетка Пастера, полімер, 5 мл
Паличка для розмішування, скло,                     
200 мм - 5 шт.
Спиртівка універсальна, з триногою
Сухе пальне в таблетках, 8 шт./уп. - 2 шт.
Сітка латунна розпилювальна
Лучини - 10 шт.
Окуляри захисні, пластик
Рукавички захисні, латекс                                  
текстурований - 2 шт.

Йоржик для лабораторного посуду, d=13 мм
Йоржик для лабораторного посуду, d=20 мм
Набір препарувальних інструментів з лупою,  
10 предметів 
Скло предметне, шліфовані краї, 25х75 мм,      
50 шт./уп.
Скло покривне, 24х24 мм, 100 шт./уп.
Чашка Петрі, d=90 мм, h=20 мм
Ступка з товкачиком, порцеляна, d=90 мм
Папір фільтрувальний, d=90 мм, 100 шт./уп.
Пакет герметичний, поліетилен,                        
200х280 мм - 5 шт.
Марля, 1 м
Вата медична, 25 г
Набір повітряних кульок
Піднос лабораторний, метал з воском,            
310х210х42 мм
Ваги електронні, портативні 
Прилад для демонстрування всмоктування 
води коренем
Джгут медичний, 450х25 мм
Еспандер ручний
Динамометр ручний
Картка для визначення акомодації ока
Картка для виявлення сліпої плями - 2 шт.
Вода дистильована, 250 мл
Йод, 5% , 20 мл
Гідроген пероксид, 3%, 50 мл
Септил, 96%, 100 мл
Кислота соляна, 13%, 0,1 н, стандарт-титр
Крохмаль, банка, 100 г
Глюкоза, банка, 50 г
Пепсин (мікробіальний ренін), 1 г/уп. - 2 шт.
Набір харчових барвників (червоний, синій, 
жовтий), 5 г/уп.
Картон кольоровий, чорний, А4
Ящик для зберігання 
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Набір Interschool "Біологія. Лабораторний ком-
плект учня" призначений для навчання за про-
грамою К-12. Застосовується учнями під час 
лабораторних і практичних робіт, дозволяю-
чи ознайомитися з морфологічною і ана-
томічною будовою рослин і тварин, особ-
ливостями біохімічних і фізіологічних 
процесів живих організмів. Також еле-
менти набору використовуються в 
роботах з цифровими вимірювальни-
ми комп'ютерними комплексами.

36 РОБІТ

Склянка лабораторна низька з 
носиком та шкалою, термостійка, 
скло, 50 мл

Склянка лабораторна низька з 
носиком та шкалою, термостійка, 
скло, 100 мл

Ложка-шпатель, метал, 150 мм

Піпетка Пастера, полімер, 3 мл

Піпетка Пастера, полімер, 5 мл

Паличка для розмішування, скло, 
200 мм - 3 шт.

Окуляри захисні, пластик

Рукавички захисні, латекс          
текстурований - 3 шт. 

Йоржик для лабораторного 
посуду, d=13 мм

Йоржик для лабораторного 
посуду, d=20 мм

Набір препарувальних інстру-
ментів з лупою, 10 предметів 

Скло предметне, шліфовані краї, 
25х75 мм, 50 шт./уп.

Скло покривне, 24х24 мм, 100 
шт./уп.

Чашка Петрі, d=90 мм, h=20 мм

НАБІР INTERSCHOOL "БІОЛОГІЯ. ЛАБОРАТОРНИЙ КОМПЛЕКТ УЧНЯ"
БІОЛОГІЯ

Ступка з товкачиком, порцеляна, 
d=90 мм

Папір фільтрувальний, d=90 мм, 
100 шт./уп.

Марля, 1 м

Вата медична, 25 г

Піднос лабораторний, метал з 
воском, 310х210х42 мм

Джгут медичний, 450х25 мм

Еспандер ручний

Динамометр ручний

Картка для визначення            
акомодації ока

Картка для виявлення сліпої 
плями - 2 шт.

Вода дистильована, 250 мл

Йод, 5% , 20 мл

Ящик для зберігання

27
одиниць в

наборі



БІОЛОГІЯ
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Набір Interschool "Біологія. Дослідження мікро-
скопічної будови живих об’єктів". Призначе-
ний для навчання за програмою К-12. Вико-
ристовується на уроках біології для демон-
страції збільшених зображень малих 
об'єктів (або деталей їх структур). 

НАБІР INTERSCHOOL "БІОЛОГІЯ. ДОСЛІДЖЕННЯ МІКРОСКОПІЧНОЇ БУДОВИ ЖИВИХ ОБ’ЄКТІВ"

Мікроскоп біологічний з 
електронним окуляром, 
збільшення 40-1280х

Набір мікропрепаратів 
"Бактерії. Протисти.      
Рослини. Гриби",              
25 зразків

Набір мікропрепаратів 
"Зоологія", 14 зразків

Набір мікропрепаратів 
"Цитологія. Гістологія. 
Генетика", 21 зразок

43 РОБОТИ

4
одиниці в

наборі
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ЦИФРОВИЙ ВИМІРЮВАЛЬНИЙ КОМП'ЮТЕРНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ КАБІНЕТУ БІОЛОГІЇ (НАБІР ВЧИТЕЛЯ)

Цифровий вимірювальний комп'ютерний комплекс для кабінету біології призна-
чений для навчання за програмою К-12. Комплекс дозволяє отримувати дані з 
навколишнього середовища і реєструвати параметри експерименту у реаль-
ному часі. Обробка результатів вимірювань та їхня візуалізація (графіки, 
таблиці) здійснюється засобами спеціалізованого ПЗ, яке також дає 
можливість вчителю проводити експерименти, спостерігати за дослідни-
цькою роботою учнів та, за потреби, корегувати. Використовуючи різні 
комбінації цифрових датчиків, можливо виконувати широкий спектр 
демонстраційних, лабораторних і практичних робіт, а також займатися 
науковими проектами, які сприяють вирішенню міжпредметних 
задач. Цифровий вимірювальний комп'ютерний комплекс дозволяє 
проводити велику кількість різноманітних експериментів, перетво-
рюючи звичайний комп'ютер або планшет у повноцінну цифрову 
природничо-наукову лабораторію. Комплекс використовується 
під час проведення дослідів з фізіології рослин, фізіології 
людини і тварин, екології та може застосовуватись як у шкіль-
них кабінетах, так і на природі.

50 РОБІТ

БІОЛОГІЯ

Аналого-цифровий перетворювач планшет 
Tablet+3, який містить 10 вбудованих 
датчиків:

Барометричний тиск
Рівень гучності
Мікрофон
Частота серцевих скорочень
Температура
GPS
Інтенсивність УФ випромінювання
Вологість
Освітленість 
Акселерометр

Аналого-цифровий перетворювач LabMate 
ІІ, який містить 6 вбудованих датчиків:

Барометричний тиск
Частота серцевих скорочень
Температура
Інтенсивність УФ випромінювання
Вологість
Освітленість

Датчик рH
Датчик температури (від -40 до +140 °C)
Датчик температури поверхні (від -40 до 
+140 °C)
Датчик CO2

Датчик дихання (спірометр)
Датчик ЕКГ
Датчик артеріального тиску
Датчик рівня гучності (звукового тиску)
Датчик вологості
Набір кабелів для датчиків - 4 шт.
Сумка 13 

одиниць в
наборір



ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ: 72

БІОЛОГІЯ

Аналого-цифровий перетворю-
вач планшет Tablet+3, який 
містить 10 вбудованих датчиків:

Барометричний тиск
Рівень гучності
Мікрофон
Частота серцевих скорочень
Температура
GPS
Інтенсивність УФ випроміню-
вання
Вологість
Освітленість 
Акселерометр

Датчик температури поверхні  
(від -40 до +140 °C)
Датчик СО2

Датчик дихання (спірометр)
Датчик артеріального тиску
Набір кабелів для датчиків - 4 шт.
Сумка

ЦИФРОВИЙ ВИМІРЮВАЛЬНИЙ КОМП'ЮТЕРНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ КАБІНЕТУ БІОЛОГІЇ (НАБІР УЧНЯ)

Цифровий вимірювальний комп'ютерний комплекс для кабінету біоло-
гії призначений для навчання за програмою К-12. Комплекс дозволяє 
отримувати дані з навколишнього середовища і реєструвати параме-
три експерименту у реальному часі. Обробка результатів вимірю-
вань та їхня візуалізація (графіки, таблиці) здійснюється засобами 
спеціалізованого ПЗ. Використовуючи різні комбінації цифрових 
датчиків, можливо виконувати широкий спектр лабораторних і 
практичних робіт, а також займатися науковими проектами, які 
сприяють вирішенню міжпредметних задач. Цифровий вимірю-
вальний комп'ютерний комплекс дозволяє проводити велику 
кількість різноманітних експериментів, перетворюючи 
звичайний комп'ютер або планшет у повноцінну цифрову 
природничо-наукову лабораторію. Комплекс використо-
вується для проведення дослідів з фізіології рослин, фізіоло-
гії людини і тварин, екології та може застосовуватись як у 
шкільних кабінетах, так і на природі.

19 РОБІТ

7
одиниць в

наборір
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НАБІР INTERSCHOOL "ХІМІЯ. ЛАБОРАТОРНИЙ КОМПЛЕКТ ВЧИТЕЛЯ"

Набір Interschool "Хімія. Лабораторний ком-
плект вчителя" призначений для навчання за 
програмою К-12. Використовується вчителем 
для проведення демонстрацій та виконання 
лабораторних і практичних робіт з неор-
ганічної та органічної хімії. 
Дозволяє ознайомити учнів з основними 
хімічними явищами та процесами, 
хімічними та фізичними властивостя-
ми досліджуваних речовин.

88 РОБІТ

45 
ОДИНИЦЬ 
В НАБОРІ

52
одиниці в

наборі

Штатив хімічний

Прилад для одержання та збору 
газів 

Прилад для демонстрації 
провідності

Ваги електронні, портативні

Циліндр мірний з носиком та 
пластмасовою основою, скло, 
100 мл

Склянка лабораторна висока з 
носиком та шкалою, термостійка, 
скло, 50 мл 

Склянка лабораторна висока з 
носиком та шкалою, термостійка, 
скло, 100 мл

Склянка лабораторна низька з 
носиком та шкалою, термостійка, 
скло, 250 мл

Колба конічна градуйована, 
хімічно стійка, скло, 50 мл - 2 шт.

Колба конічна градуйована, 
хімічно стійка, скло, 100 мл

Колба конічна градуйована, 
хімічно стійка, скло, 250 мл

Колба плоскодонна термостійка, 
скло, 250 мл - 2 шт.

Пробірка з розгорнутими краями, 
скло, d=16 мм, h=150 мм - 30 шт.

Пробірка з рівними краями, скло, 
d=21 мм, h=200 мм - 6 шт.

Флакон з пробкою та кришкою, 
скло, 50 мл - 20 шт.

Лійка термостійка, скло, d=60 мм, 
h=110 мм

Лійка термостійка, скло, d=75 мм, 
h=130 мм

Крапельниця хімічно стійка, скло, 
30 мл - 3 шт.

Воронка ділильна циліндрична, 
хімічно стійка, градуйована, скло, 
60 мл

Скло годинникове,                    
d=45 мм - 3 шт.

Бюкс, скло, d=30 мм - 2 шт.

Паличка для розмішування, скло, 
200 мм - 10 шт.

Cтупка з товкачиком, порцеляна, 
d=60 мм

Планшетка з лунками, порцеляна

Чаша випарювальна, порцеляна, 
50 мл

Ложка, порцеляна, 140 мм

Ложка, метал, 140 мм

Ложка для спалювання, метал

Піпетка Пастера, полімер,             
3 мл - 2 шт.

Піпетка Пастера, полімер,              
5 мл - 2 шт.

Пінцет медичний, метал

Пробіркотримач, метал

Штатив для пробірок, пластик, 6 
отворів, d отворів=22 мм 

Штатив для пробірок, пластик, 10 
отворів, d отворів=18 мм - 2 шт.

Штатив для пробірок, пластик, 20 
отворів, d отворів=18 мм

Трубка з'єднувальна, полімер - 3 

шт.

Трубка газовідвідна з пробкою, 
скло, 110 мм - 2 шт.

Пробка, гума, 16 мм (14/20 мм) - 5 
шт.

Спиртівка універсальна, з 
триногою

Сухе пальне в таблетках, 8 
шт./уп. - 2 шт.

Сітка латунна розпилювальна

Лучини - 10 шт.

Банка для промивання, 
поліпропілен, 500 мл

Йоржик для лабораторного 
посуду, d=13 мм

Йоржик для лабораторного 
посуду, d=20 мм

Окуляри захисні, пластик

Рукавички захисні, латекс 
текстурований - 3 шт.

Піднос лабораторний, пластик

Папір фільтрувальний, d=90 мм, 
100 шт./уп.

Наклейки з формулами речовин

Наклейки з попереджувальними 
знаками

Ящик для зберігання - 2 шт.
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Набір Interschool "Хімія. Лабораторний комплект 
учня" призначений для навчання за програмою 
К-12. Використовується під час виконання лабо-
раторних і практичних робіт з неорганічної та 
органічної хімії. 
Дозволяє учням ознайомитися з основними 
хімічними явищами та процесами, хіміч-
ними та фізичними властивостями 
досліджуваних речовин.

58 РОБІТ

НАБІР INTERSCHOOL "ХІМІЯ. ЛАБОРАТОРНИЙ КОМПЛЕКТ УЧНЯ"
ХІМІЯ

41
одиниця в

наборі

Штатив хімічний

Прилад для одержання та збору газів

Циліндр мірний з носиком та 
пластмасовою основою, скло, 50 мл

Склянка лабораторна висока з 
носиком та шкалою, термостійка, 
скло, 50 мл - 3 шт.

Склянка лабораторна висока з 
носиком та шкалою, термостійка, 
скло, 100 мл

Склянка лабораторна низька з 
носиком та шкалою, термостійка, 
скло, 100 мл

Колба плоскодонна термостійка, 
скло, 50 мл

Колба конічна градуйована, хімічно 
стійка, скло, 250 мл

Колба конічна зі шліфом, термостійка, 
скло, 50 мл

Колба конічна зі шліфом, термостійка, 
скло, 100 мл

Пробірка з розгорнутими краями, 
скло, d=16 мм, h=150 мм - 10 шт.

Флакон з пробкою та кришкою, скло, 
50 мл - 8 шт.

Флакон з пробкою та кришкою, скло, 
100 мл  - 2 шт.

Лійка термостійка, скло, d=60 мм, 
h=110 мм

Паличка для розмішування, скло,   
200 мм - 5 шт.

Планшетка з лунками, порцеляна

Чаша випарювальна , порцеляна,   
50 мл

Ложка для спалювання, метал

Ложка-шпатель, метал, 150 мм

Піпетка Пастера, полімер, 3 мл - 5 шт.

Пінцет медичний, метал

Пробіркотримач, метал

Штатив для пробірок, пластик, 10 отворів, 
d отворів=18 мм

Трубка з'єднувальна, полімер - 2 шт.

Трубка газовідвідна з пробкою, скло,     
110 мм

Пробка, гума, 16 мм (14/20 мм) - 5 шт.

Спиртівка універсальна, з триногою

Сухе пальне в таблетках, 8 шт./уп.

Сітка латунна розпилювальна

Лучини - 10 шт.

Банка для промивання, поліпропілен,  
250 мл

Йоржик для лабораторного посуду,    
d=13 мм

Йоржик для лабораторного посуду,    
d=20 мм

Окуляри захисні, пластик

Рукавички захисні, латекс                         
текстурований  - 3 шт.

Папір фільтрувальний, d=90 мм,             
100 шт./уп.

Піднос лабораторний, пластик

Наклейки з формулами речовин

Наклейки з попереджувальними знаками

Періодична таблиця Д.І. Менделєєва + 
таблиця розчинності, А5

Ящик для зберігання 



Набір Interschool "Хімія. Лабораторний ком-
плект вчителя" призначений для навчання 
за програмою К-12. Використовується вчи-
телем для проведення демонстрацій та 
виконання лабораторних і практичних 
робіт з неорганічної та органічної хімії. 
Дозволяє ознайомити учнів з основни-
ми хімічними явищами та процеса-
ми, хімічними та фізичними власти-
востями досліджуваних речовин.
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Алюміній хлорид

Аміак, 10%

Амоній дихромат

Амоній нітрат

Амоній хлорид

Барій нітрат

Вода дистильована

Вугілля активоване,   
10 шт./уп.

Гідроген пероксид, 3%

Гліцерин

Глюкоза

Етеновий розчинник, 
72%, ч.д.а.

Йод, 5% 

Калій бромід

Калій гексаціаноферат 
(ІІ) (жовта кров'яна 
сіль)

Калій гексаціаноферат 
(ІІІ) (червона кров'яна 
сіль) 

Калій гідроксид

Калій йодид

Калій нітрат

Калій роданід

Кальцій карбід

Кальцій оксид, ч.д.а.

Кальцій хлорид

86 РОБІТ

НАБІР INTERSCHOOL  "ХІМІЯ. КОМПЛЕКТ ХІМІЧНИХ РЕАКТИВІВ"

Кислота азотна, 65%

Кислота амінооцтова 
(гліцин)

Кислота оцтова, 9%

Кислота сірчана, 
стандарт-титр, 0,1 н 

Кислота хлоридна, 12%

Купрум (мідь, шматоч-
ки дроту)

Купрум (II) оксид

Купрум (ІІ) сульфату 
пентагідрат (мідний 
купорос)

Крохмаль

Магній, ошурки

Магній нітрат

Магній оксид, ч.д.а.

Магній сульфату 
гептагідрат

Манган (IV) оксид

Метилоранж

Натрій ацетат

Натрій металічний, в 
гасі

Натрій гідрогенкарбо-
нат, ч.д.а.

Натрій гідроксид, х.ч.

Натрій ортофосфат

Натрій сульфат

Натрій сульфід

Натрій хлорид

Нікель сульфат

Парафін медичний

Сахароза, ч.д.а.

Сірка колоїдна, поро-
шок

Фенолфталеїн, ч.д.а.

Ферум (залізо віднов-
лене, порошок)

Ферум (залізо, ошурки 
або шматочки дроту)

Ферум (ІІ) сульфат

Ферум (ІІІ) оксид

Ферум (ІІІ) хлорид

Фосфор червоний

Цинк гранульований, 
ч.д.а.

Цинк, порошок 

Цинк хлорид

Папір індикаторний 
універсальний рН 0-12, 
100 смужок/уп. - 2 шт.

Ящик для зберігання 
  

ХІМІЯ

62
одиниці в

наборі
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Цифровий вимірювальний комп'ютерний комплекс для кабінету хімії 
призначений для навчання за програмою К-12. Комплекс дозволяє 
отримувати дані з навколишнього середовища і реєструвати параме-
три експерименту у режимі реального часу. Обробка результатів 
вимірювань та їхня візуалізація (графіки, таблиці) здійснюється 
засобами спеціалізованого ПЗ, яке також надає можливість вчите-
лю проводити експерименти, спостерігати за дослідницькою 
роботою учнів та, за потреби, корегувати. Використовуючи різні 
комбінації цифрових датчиків, можливо виконувати широкий 
спектр демонстраційних, лабораторних і практичних робіт, а 
також займатися науковими проектами, які сприяють 
вирішенню міжпредметних задач. Цифровий вимірюваль-
ний комп'ютерний комплекс дозволяє проводити велику 
кількість різноманітних експериментів, перетворюючи 
звичайний комп'ютер або планшет у повноцінну цифро-
ву природничо-наукову лабораторію.

Аналого-цифровий перетворювач 
планшет Tablet+3, який містить 10 
вбудованих датчиків:

Барометричний тиск
Рівень гучності
Мікрофон
Частота серцевих скорочень
Температура
GPS
Інтенсивність УФ випромінювання
Вологість
Освітленість 
Акселерометр

Аналого-цифровий перетворювач 
LabMate ІІ, який містить 6 вбудованих 
датчиків:

Барометричний тиск
Частота серцевих скорочень
Температура
Інтенсивність УФ випромінювання
Вологість
Освітленість

Датчик температури (від -40 до +140 °C)
Термопара (від 0 до +1200 °C)
Датчик pH
Датчик провідності
Лічильник крапель
Датчик СО2

Датчик хлорид-іонів
Датчик нітрат-іонів
Набір кабелів для датчиків - 4 шт.
Сумка

ХІМІЯ

КІЛЬКІСТЬ РОБІТ: 46

ЦИФРОВИЙ ВИМІРЮВАЛЬНИЙ КОМП'ЮТЕРНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ КАБІНЕТУ ХІМІЇ (НАБІР ВЧИТЕЛЯ)

78 РОБІТ

12
одиниць в

наборір



32

Аналого-цифровий перетворювач 
планшет Tablet+3, який містить 10 
вбудованих датчиків:

Барометричний тиск
Рівень гучності
Мікрофон
Частота серцевих скорочень
Температура
GPS
Інтенсивність УФ випромінювання
Вологість
Освітленість 
Акселерометр

Датчик температури (від -40 до +140 
°C)
Термопара (від 0 до +1200 °C) 
Датчик pH
Датчик провідності
Датчик СО2

Набір кабелів для датчиків - 4 шт.
Сумка

53 РОБОТИ

Цифровий вимірювальний комп'ютерний комплекс для кабінету 
хімії призначений для навчання за програмою К-12. Комплекс 
дозволяє отримувати дані з навколишнього середовища і 
реєструвати параметри експерименту у режимі реального часу. 
Обробка результатів вимірювань та їхня візуалізація (графіки, 
таблиці) здійснюється з допомогою спеціалізованого ПЗ. 
Використовуючи різні комбінації цифрових датчиків, мож-
ливо виконувати широкий спектр лабораторних і практич-
них робіт, а також займатися науковими проектами, які 
сприяють вирішенню міжпредметних задач. Цифровий 
вимірювальний комп'ютерний комплекс дозволяє 
проводити велику кількість різноманітних експери-
ментів, перетворюючи звичайний комп'ютер або 
планшет у повноцінну цифрову природничо-науко-
ву лабораторію. 

ЦИФРОВИЙ ВИМІРЮВАЛЬНИЙ КОМП'ЮТЕРНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ КАБІНЕТУ ХІМІЇ (НАБІР УЧНЯ)
ХІМІЯ

8
одиниць в

наборір
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Набір Interschool "Механіка, молекулярна фізика та 
термодинаміка" призначений для навчання за програ-
мою К-12. Використовується вчителем для проведення 
демонстрацій та учнями під час лабораторних робіт та 
робіт фізичного практикуму з механіки та молеку-
лярної фізики. Дозволяє ознайомити учнів з основ-
ними положеннями молекулярно-кінетичної 
теорії, будови речовини, способами зміни 
внутрішньої енергії тіла, природи теплових 
явищ. Розвиває експериментальні вміння і 
дослідницькі навички учнів. Дає можливість 
учням практично підтвердити окремі теоре-
тичні положення механіки та молекулярної 
фізики.

ФІЗИКА

54 РОБОТИ

НАБІР INTERSCHOOL "МЕХАНІКА, МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА ТА ТЕРМОДИНАМІКА"   

Штатив фізичний універсальний
Штангенциркуль
Набір тягарців набірний
Набір тягарців з двома гачками, 
50 г - 3 шт.
Набір тягарців з двома гачками, 
100 г - 3 шт.
Потрійний блок
Пружини різної жорсткості - 2 шт.
Набір тіл рівної маси
Набір тіл для калориметрії та 
рівного об'єму
Набір тіл неправильної форми
Склянка лабораторна низька з 
носиком та шкалою, термостійка, 
скло, 100 мл
Склянка лабораторна низька з 
носиком та шкалою, термостійка, 
скло, 250 мл
Циліндр мірний з носиком та 
пластмасовою основою, скло,   
50 мл
Циліндр мірний з носиком та 
пластмасовою основою, скло, 
100 мл
Секундомір
Кулька металева, сталь
Кулька металева з гачком, 
алюміній
Капроновий шнур
Ваги електронні, портативні 
Жолоб, 10 см
Жолоб, 50 см
Транспортир металевий 
Диск для вивчення обертального 
руху

Брусок дерев'яний з гумовою 
накладкою та трьома отворами 
під важки
Термометр
Пробірка з корком 
Пробірка з корком та піском 
Ареометр
Джгут гумовий 
Пакетик з натрієвою сіллю
Трубка капілярна
Затискач - 2 шт.
Прилад для перевірки закону 
Бойля-Маріотта
Чашка Петрі, d = 90 мм, h = 20 мм
Калориметр  
Воронка ділильна циліндрична, 
хімічно стійка, градуйована, скло, 
60 мл
Підвісний стакан з вантажем
Стакан відливний, пластик,      
250 мл
Склянка, пластик, 50 мл
Динамометр демонстраційний,   
2Н
Динамометр, 5Н
Лінійка учнівська металева, 30 см
Важіль
Пластилін
Кулька, пластик
Ящик для зберігання 
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Набір Interschool "Електрика та магнетизм. 
Демонстраційний комплект вчителя" при-
значений для навчання за програмою 
К-12. Використовується вчителем для 
наочної демонстрації складання та 
принципу дії різноманітних електрич-
них схем на уроках фізики. 

ФІЗИКА

13 РОБІТ

НАБІР INTERSCHOOL "ЕЛЕКТРИКА ТА МАГНЕТИЗМ. ДЕМОНСТРАЦІЙНИЙ КОМПЛЕКТ ВЧИТЕЛЯ"

З'єднувальний елемент - 50 шт.
Резистор, 1 Ом
Резистор, 10 Ом - 2 шт.
Резистор, 47 Ом
Резистор, 100 Ом - 2 шт.
Резистор, 470 Ом
Резистор, 1 кОм - 2 шт.
Резистор, 4.7 кОм
Резистор, 10 кОм
Резистор, 20 кОм - 2 шт.
Резистор, 100 кОм
Резистор, 1 МОм
Резистор змінного опору, 1 кОм
Резистор з підлаштуванням, 1 кОм
Резистор змінного опору, 10 кОм
Резистор змінного опору, 100 кОм
Конденсатор постійної ємності, 510 
пФ
Конденсатор постійної ємності, 
0.001 мкФ
Конденсатор постійної ємності, 0.01 
мкФ
Конденсатор постійної ємності,  0.1 
мкФ
Конденсатор поляризований 
електролітичний, 1 мкФ
Конденсатор поляризований 
електролітичний, 4.7 мкФ
Конденсатор поляризований 
електролітичний, 10 мкФ
Конденсатор поляризований 
електролітичний, 47 мкФ
Конденсатор поляризований 
електролітичний, 100 мкФ

Конденсатор поляризований 
електролітичний, 470 мкФ
Діод випрямляючий 1N4001 - 3 шт.
Діод випрямляючий 1N914 - 3 шт.
Біполярний транзистор з PNP перехо-
дом 2N3906 - 3 шт.
Біполярний транзистор з NPN перехо-
дом 2N3906 - 3 шт.
Котушка, 200 витків
Дві котушки, 300 витків, 600 витків
Трансформатор: перша обмотка –     
220 В змінного струму; друга обмотка – 
6 В змінного струму
Електродвигун постійного струму, 3 B
Лампа розжарювання, 2.5 В
Батарея гальванічних елементів 
постійного струму, 3 В
Динамік, 3 В
Провідник прямий - 4 шт.
Провідник прямий з клемою - 4 шт.
Дві клеми для підключення                  
амперметра - 2 шт.
Провідник під кутом - 4 шт.
Провідник з клемою під кутом
Т-подібне з’єднання провідників - 4 шт.
Т-подібне з’єднання провідників             
з клемою - 4 шт.
Х-подібне з’єднання провідників - 2 шт.
Х-подібне з’єднання провідників            
з клемою - 2 шт.
Ящик для зберігання 
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11 РОБІТ

НАБІР INTERSCHOOL "ЕЛЕКТРИКА ТА МАГНЕТИЗМ. ЛАБОРАТОРНИЙ КОМПЛЕКТ УЧНЯ" 

ФІЗИКА
Набір Interschool "Електрика та магнетизм. Лабо-
раторний комплект учня" призначений для 
навчання за програмою К-12. Використовуєть-
ся учнями під час проведення експериментів 
та лабораторних робіт з електрики та 
магнетизму. З його допомогою учні розви-
вають вміння складання електричних кіл 
та вивчають принципи дії різноманіт-
них електричних схем на уроках 
фізики.  

Панель для збору електричних 
схем

Лампа, 2.5 В, 0.3 A - 2 шт.

Лампа, 6.2 В, 0.5 A - 2 шт.

Лампа, 12 В, 0.1 A - 2 шт.

З'єднувальні проводи, червоні,   
25 см - 2 шт.

З'єднувальні проводи, червоні,   
50 см

З'єднувальні проводи, чорні,       
25 см - 2 шт.

З'єднувальні проводи, чорні,       
50 см

Зажими - 10 шт.

Модуль джерела струму,              
1.2 В - 2 шт.

Модуль лампочки, 12 В - 4 шт.

Модуль перемикача, кнопка

Модуль перемикача

Модуль резистора, 100 Ом - 2 шт.

Модуль резистора, 220 Ом - 2 шт.

Модуль резистора, 470 Ом - 2 шт.

Модуль резистора, 1 кОм - 2 шт.

Модуль резистора, 4.7 кОм - 2 шт.

Модуль резистора, 10 кОм - 2 шт.

Електромагніт

Котушка

Смуговий магніт

Вольтметр 0-15 В, 0-1.5 В

Гальванометр

Джерело струму 12 В, 2 A

Прямий провідник - 6 шт.

Провідник під кутом - 4 шт.

Провідник під кутом                           
з клемою - 2 шт.

Т-подібний провідник - 2 шт.

Коробка

Модуль конденсатора 1000 мкФ

Модуль конденсатора 100 мкФ

Модуль конденсатора 470 мкФ

Модуль діода 

Терморезистор з від'ємним 
температурним коефіцієнтом 
опору

Реостат

Модуль для підключення              
амперметра або вольтметра

Електромагніт розбірний 
38 
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ФІЗИКА

КОЛИЧЕСТВО РАБОТ: 14 РОБІТ

Магнітна оптична лава зі шкалою

Рамка-тримач оптичних                 
елементів - 4 шт.

Джерело світла

Похила рухома опора для оптично-
го диску та призм

Пластина із зображенням, вектор

Екран зі шкалою для спостереження 
дифракції

Екран

Тригранне дзеркало з опуклою, 
ввігнутою та плоскою поверхнею

Колімуюче дзеркало

Пластина з одною щілиною, 0.8 мм

Пластина з пятьма щілинами, 0.8 мм

Півциліндр, акрил, d = 25 мм

Півциліндр, оптичне скло, d = 25 мм

Блок, акрил, 70х40х20 мм

Блок, оптичне скло, 70х40х20 мм

Ввігнуте дзеркало, F = 50 мм

Ввігнуте дзеркало, F = 80 мм

Опукле дзеркало, F = 50 мм

Опукле дзеркало, F = 80 мм

Опукла лінза з фокусною відстанню 
F = 75 мм

Опукла лінза з фокусною відстанню 

НАБІР INTERSCHOOL "ОПТИКА. ДЕМОНСТРАЦІЙНИЙ КОМПЛЕКТ ВЧИТЕЛЯ"

Набір Interschool "Оптика. Демонстраційний комплект 
вчителя" призначений для навчання за програмою К-12. 
Використовується в кабінеті фізики для проведення 
вчителем демонстрацій та експериментів з геоме-
тричної і хвильової оптики. Дозволяє ознайомити 
учнів з природою світла та пов’язаними з ним 
оптичними явищами. Використовуючи набір 
вчитель може продемонструвати та  підтверди-
ти на практиці закони геометричної та 
хвильової оптики. 

F = 100 мм

Опукла лінза з фокусною 
відстанню F = 150 мм

Ввігнута лінза з фокусною 
відстанню F = 75 мм

Ввігнута лінза з фокусною 
відстанню F = 100 мм

Ввігнута лінза з фокусною 
відстанню F = 150 мм

Трикутна призма, оптичне скло

Прямокутна рівнобедрена 
призма, оптичне скло

Оптична щілина, d = 0.05 мм

Оптична щілина, d = 0.10 мм

Подвійна оптична щілина,           
d = 0.05 мм

Подвійна оптична щілина,           
d = 0.10 мм

Дифракційна решітка,                
d = 0.01 мм

Дифракційна решітка,                
d = 0.06 мм

Набір кольорових фільтрів 

Оптичний диск

Лімб з градусною шкалою

Ящик для зберігання 
37
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7 РОБІТ

Оптична лава зі шкалою, 64 см
Опори для оптичної лави - 2 шт.
Джерело світла
Рухомі опори для рамок - 8 шт.
Рамка-тримач лінз - 4 шт.
Набір лінз з різними фокусними 
відстанями, F = 100 мм, F = 150 мм, 
F = 200 мм
Призма з підставкою
Пластина з зображенням "F"
Діафрагма з отвором, d = 3 мм
Дзеркало 
Екран, 120х130 мм
Блок
Щілина
Дифракційна ґратка
Набір кольорових фільтрів
Рамка-тримач для дифракційної 
ґратки - 2 шт.
Лазер-лінія
Лазер-точка
Ящик для зберігання 

Набір Interschool "Оптика. Лабораторний комплект учня" призна-
чений для навчання за програмою К-12. Використовується в 
кабінеті фізики для проведення лабораторних експериментів 
під час вивчення розділу "Оптика".  
Містить лінзи з різними фокусними відстанями, кольорові 
фільтри, дифракційні решітки та інші оптичні елементи. 
Призначений для використання під час виконання лабора-
торних робіт з геометричної і хвильової оптики в лабора-
торіях і кабінетах фізики. 
Дозволяє ознайомити учнів з природою світла та пов’я-
заними з ним оптичними явищами. Дає змогу учням 
опанувати принципи роботи камери-обскури, теле-
скопа, мікроскопа і перископа. Розвиває  експери-
ментальні вміння i дослідницькі навички учнів.

ФІЗИКА
НАБІР INTERSCHOOL  "ОПТИКА. ЛАБОРАТОРНИЙ КОМПЛЕКТ УЧНЯ" 
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ФІЗИКА
НАБІР INTERSCHOOL  "ФІЗИКА. ДИНАМІЧНА СИСТЕМА"

Направляюча лава, алюміній

Пристосування для фіксації шківа 

Пристосування для фіксації 
регулятора кута нахилу 

Рухомі візки - 2 шт. 

Блок 

Пристосування для пружних 
ударів 

Тримач для фотоворіт 

Регулятор кута нахилу 

Фіксатори для зупинки візка 

Шків 

Набір додаткових тягарців для 
візків 

Футляр з капроновою ниткою 

Пружини 

Тягарці

Додаткові інструменти для фікса-
ції елементів на лаві 

Набір Interschool "Фізика. Динамічна система" призначений для 
навчання за програмою К-12. Використовується в кабінеті фізики 
для проведення лабораторних експериментів та демонстрацій під 
час вивчення розділів "Кінематика" та "Динаміка".   
Динамічна система оснащена алюмінієвою лавою, двома пласти-
ковими візками, шківом та іншими інструментами, призначе-
ними для дослідження пружних та непружних ударів, законів 
Ньютона, ККД похилої площини та інших. Вона має 
можливість регулювання кута нахилу. Мінімальні показни-
ки сили тертя дозволяють отримати точні показники 
характеристик різних процесів під час виконання лабора-
торних робіт і проектних досліджень.  Динамічна система 
забезпечує учнів інструментами, які необхідні для 
вивчення різних видів механічного руху, явища 
інерції, дослідження взаємодії тіл, перевірки законів 
збереження імпульсу, перетворення енергії та ін. 

15 РОБІТ
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ЦИФРОВИЙ ВИМІРЮВАЛЬНИЙ КОМП'ЮТЕРНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ КАБІНЕТУ ФІЗИКИ (НАБІР ВЧИТЕЛЯ)

Цифровий вимірювальний комп'ютерний комплекс для кабінету 
фізики призначений для навчання за програмою К-12. Дозволяє 
зчитувати дані з навколишнього середовища і реєструвати 
параметри експерименту у реальному часі. Обробка резуль-
татів вимірювань та їх візуалізація (графіки, таблиці) прово-
диться засобами спеціалізованого ПЗ, яке також дає мож-
ливість вчителю проводити навчальні досліди, спостеріга-
ти та, за потреби, корегувати роботу кожного учня. Вико-
ристовуючи різні комбінації цифрових датчиків, можна 
проводити широкий спектр досліджень, демонстрацій-
них і лабораторних робіт, а також займатись науко-
во-дослідними проектами, що сприяють вирішенню і 
освоєнню міжпредметних задач. Комплекс дозволяє 
проводити велику кількість різноманітних шкільних 
дослідів, перетворюючи звичайний комп'ютер або 
планшет у повноцінну цифрову природничо-нау-
кову лабораторію.  

60 РОБІТ

ФІЗИКА

Аналого-цифровий перетворювач планшет 
Tablet+3, який містить 10 вбудованих датчиків:

Барометричний тиск
Рівень гучності
Мікрофон
Частота серцевих скорочень
Температура
GPS
Інтенсивність УФ випромінювання
Вологість
Освітленість 
Акселерометр

Аналого-цифровий перетворювач LabMate ІІ, 
який містить 6 вбудованих датчиків:

Барометричний тиск
Частота серцевих скорочень
Температура
Інтенсивність УФ випромінювання
Вологість
Освітленість

Датчик напруги (±25 В)
Датчик напруги (1 В, 10 В, 25 В)
Датчик сили струму (±2.5 A)
Датчик сили струму (±250 мА)
Датчик температури (від -40 до +140 °C) - 2 шт.
Датчик мікрофон (від 35 Гц до 10 кГц)
Датчик магнітного поля (±20 мТл, ±0.4 мТл)
Датчик руху (відстані) (від 0.2 м до 10 м) - 2 шт.
Фотоворота
Датчик сили (±10 Н, ±50 Н) - 2 шт.
Датчик рівня гучності (звукового тиску)
Датчик прискорення (±6g)
Датчик тиску (від 20 до 400 кПа)
Датчик обертального руху
Набір кабелів для датчиків - 4 шт.
Сумка

17
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Аналого-цифровий перетворювач 
планшет Tablet+3, який містить 10 
вбудованих датчиків:

Барометричний тиск

Рівень гучності

Мікрофон

Частота серцевих скорочень

Температура

GPS

Інтенсивність УФ випроміню-
вання

Вологість

Освітленість 

Акселерометр
Датчик напруги (1 В, 10 В, 25 В)
Датчик сили струму (±2.5 A)
Датчик температури (від -40 до 
+140 °C) - 2 шт.
Датчик руху (відстані) (від 0.2 м до 
10 м) - 2 шт.
Фотоворота
Датчик сили (±10 Н, ±50 Н) - 2 шт.
Датчик тиску (від 20 до 400 кПа)
Набір кабелів для датчиків - 4 шт.
Сумка

ФІЗИКА
ЦИФРОВИЙ ВИМІРЮВАЛЬНИЙ КОМП'ЮТЕРНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ КАБІНЕТУ ФІЗИКИ (НАБІР УЧНЯ)

Цифровий вимірювальний комп'ютерний комплекс для кабінету 
фізики призначений для навчання за програмою К-12. Дозволяє 
зчитувати дані з навколишнього середовища і реєструвати параме-
три експерименту у реальному часі. Обробка результатів вимірю-
вань та їх візуалізація (графіки, таблиці) проводиться засобами 
спеціалізованого ПЗ, яке також дає можливість вчителю прово-
дити навчальні досліди, спостерігати та, за потреби, корегувати 
роботу кожного учня. Використовуючи різні комбінації цифро-
вих датчиків, можна проводити широкий спектр досліджень, 
демонстраційних і лабораторних робіт, а також займатись 
науково-дослідними проектами, що сприяють вирішенню і 
освоєнню міжпредметних задач. Комплекс дозволяє 
проводити велику кількість різноманітних шкільних 
дослідів, перетворюючи звичайний комп'ютер або план-
шет у повноцінну цифрову природничо-наукову лабо-
раторію. 

51 РОБОТА

10 
одиниць в

наборір
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Цифровий вимірювальний комп'ютерний комплекс призначе-
ний для навчання за програмою К-12 STEM. Комплекс дозволяє 
отримувати дані з навколишнього середовища і реєструвати 
параметри експерименту у реальному часі. Обробка резуль-
татів вимірювань та їхня візуалізація (графіки, таблиці) 
проводиться засобами спеціалізованого ПЗ, яке також дає 
можливість вчителю проводити експерименти, спостеріга-
ти за дослідницькою роботою учнів та, за потреби, корегу-
вати. Використовуючи різні комбінації цифрових 
датчиків, можливо проводити широкий спектр демон-
страційних, лабораторних і практичних робіт, а також 
займатися науковими проектами, які сприяють 
вирішенню міжпредметних задач. Цифровий 
вимірювальний комп'ютерний комплекс дозволяє 
проводити велику кількість різноманітних дослідів, 
перетворюючи звичайний комп'ютер або план-
шет у повноцінну цифрову природничо-наукову 
лабораторію. 

STEAM
ЦИФРОВИЙ ВИМІРЮВАЛЬНИЙ КОМП'ЮТЕРНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ STEM КАБІНЕТУ (НАБІР ВЧИТЕЛЯ)

БІЛЬШ НІЖ 100 РОБІТ

29
одиниць в

наборір

Аналого-цифровий перетворювач 
планшет Tablet+3, який містить 10 
вбудованих датчиків:

Барометричний тиск
Рівень гучності
Мікрофон
Частота серцевих скорочень
Температура
GPS
Інтенсивність УФ випроміню-
вання
Вологість
Освітленість 
Акселерометр

Аналого-цифровий перетворювач 
LabMate ІІ, який містить 6 
вбудованих датчиків:

Барометричний тиск
Частота серцевих скорочень
Температура
Інтенсивність УФ випроміню-
вання
Вологість
Освітленість

Датчик напруги (±25 В)

Датчик напруги (1 В, 10 В, 25 В)

Датчик сили струму (±2,5 A)

Датчик сили струму (±250 мA)

Датчик температури (від -40 °C до 
+140 °C) - 2 шт.

Мікрофон (від 35 Гц до 10 кГц)

Датчик магнітного поля (±20 мТл, 
±0.4 мТл)

Датчик руху (відстані) (від 0.2 м до 
10 м) - 2 шт.

Фотоворота

Датчик сили (±10 Н, ±50 Н) - 2 шт.

Датчик рівня гучності (звукового 
тиску)

Датчик прискорення (±6g)

Датчик тиску (від 20 до 400 кПа)

Датчик обертального руху

Датчик pH

Датчик провідності

Лічильник крапель

Датчик СО2

Датчик визначення хлорид-йонів

Датчик визначення рівня нітратів

Термопара (від 0 до +1200 °C)

Датчик температури поверхні 
(від -40 °C до +140 °C)

Датчик дихання (спірометр)

Датчик ЭКГ

Датчик артеріального  тиску

Датчик вологості

Набір кабелів для датчиків - 4 шт.

Сумка



Цифровий вимірювальний комп'ютерний комплекс призначе-
ний для навчання за програмою К-12 STEM. Комплекс дозволяє 
отримувати дані з навколишнього середовища і реєструвати 
параметри експерименту у реальному часі. Обробка резуль-
татів вимірювань та їхня візуалізація (графіки, таблиці) 
проводяться засобами спеціалізованого ПЗ. Використовую-
чи різні комбінації цифрових датчиків, можливо проводи-
ти широкий спектр демонстраційних, лабораторних і 
практичних робіт, а також займатися науковими проек-
тами, які сприяють вирішенню міжпредметних задач. 
Цифровий вимірювальний комп'ютерний комплекс 
дозволяє проводити велику кількість різноманітних 
дослідів, перетворюючи звичайний комп'ютер або 
планшет у повноцінну цифрову природничо-науко-
ву лабораторію. 
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STEAM
ЦИФРОВИЙ ВИМІРЮВАЛЬНИЙ КОМП'ЮТЕРНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ STEM КАБІНЕТУ (НАБІР УЧНЯ)

БІЛЬШ НІЖ 70 РОБІТ

16 
одиниць в

наборір

Аналого-цифровий перетворювач план-
шет Tablet+3, який містить 10 вбудованих 
датчиків:

Барометричний тиск
Рівень гучності
Мікрофон
Частота серцевих скорочень
Температура
GPS
Інтенсивність УФ випромінювання
Вологість
Освітленість 
Акселерометр

Датчик напруги (1 В, 10 В, 25 В)
Датчик сили струму (±2,5 A)
Датчик температури (від -40 °C до +140 °C) 
- 2 шт.
Датчик руху (відстані) - 2 шт.
Фотоворота
Датчик сили
Датчик тиску (від 20 до 400 кПа)
Датчик pH
Датчик провідності
Датчик СО2

Термопара (від 0 до +1200 °C)
Датчик температури поверхні (від -40 °C до 
+140 °C)
Датчик дихання (спірометр)
Датчик артеріального тиску
Набір кабелів для датчиків - 4 шт.
Сумка
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