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клас

Інтерактивний комплекс у складі: персональний компьютер вчителя (ноутбук) з ПЗ, 
проектор, інтерактивна дошка

Електронні освітні ігрові ресурси SMART KIDS. Підписка на клас (1 учитель + 40 учнів / 1 рік)

Комплект цифрової лабораторії для початкової школи складається з цифрових вимірювальних приладів, 
лабораторного обладнання,  супроводжується керівництвом з експлуатації - методичним  посібником для 
вчителя, робочим зошитом для учня та програмним забезпеченням.

Набір "Сенсоріум" 

1

1 шт.

Сенсоріум – це нове освітнє рішення для початкових класів на основі програмного забезпечення, датчиків 
цифрової лабораторії та лабораторного обладнання. Програмне забезпечення розроблено для того, щоб 
показати дітям молодшого віку, що наука це цікаво та просто.
Сенсоріум допоможе спрямувати увагу дітей не тільки на природничо-науковому компоненті та 
інноваційних технологіях, але й активно допоможе розвивати творчу складову особистості і критичне 
мислення.
Як саме ми пропонуємо це робити?
Сенсоріум є першим у світі продуктом, який дозволяє дітям початкової школи пізнавати науку не тільки на 
сторінках підручника а самим дослідити фізичні, біологічні та хімічні процеси, які відбуваються в природі.
Наприклад, чи потрібно носити сонцезахисні окуляри в яскравий сонячний день?
Відомо, що надмірне УФ випромінювання може завдати шкоди нашому оку, а окуляри стають перешкодою 
цьому.
Використовуючи набір Сенсоріум ми, в ході експерименту можемо виміряти різну інтенсивність УФ променів 
та протестувати сонцезахисні окуляри на здатність захищати наші очі від небезпечного випромінювання.
При індексі УФ більше 3, рекомендується надягати сонцезахисні окуляри, так як більший індекс може 
завдати шкоди. 



1 або 5 шт.2

Дата-логгер-планшет Tablet+3,
який містить 10 вбудованих датчиків:
Барометр
Вологості
Температури
Освітленості
GPS
Акселерометр
УФ
Гучності
Мікрофон
ЧСС
Зовнішні датчики:
Датчик температури
(від -40 до +140 °C)
Датчик температури поверхні
(від -40 до +140 °C) - 2 шт.
Датчик pH
Датчик сили
Датчик напруги
Датчик дихання (спірометр)
Набір кабелів для датчиків - 4 шт.

- Мікроскоп біологічний з 
електронним окуляром
- Штатив універсальний
- Модель на сонячній батареї
- Фруктовий годинник
- Сонцезахисні окуляри
- Сухе пальне в таблетках, 8 
шт./уп.
- Склянка лабораторна низька з 
носиком та шкалою, термостійка, 
скло, 250 мл
- Спиртівка універсальна, з 
триногою
- Пластина білого і чорного 
кольору

- Ложечка-шпатель, метал, 150 
мм
- Ліхтарик ультрафіолетовий
- Марля, 1 м
- Скло предметне, шліфовані краї, 
25х75 мм, 50 шт./уп.
- Скло покривне, 24х24 мм, 100 
шт./уп.
- Прозорі пластини
- Сітка розпилювальна
- Годинникове скло, d = 100 мм



Кк

Кіт

Яя

Яблуко

Dd

a bear

Bb

a lion

Ll

a dinosaur

A B Z...

Об’ємні магніти легко використовувати на 
будь-якій металевій поверхні. Набір 
демонстраційних магнітів "Літери" містить в 
собі 40 магнітів розміром не менше 95х95 мм. 

Набір «Абетка» (буква – зображення) - 33 од. 
Набір «Звукові схеми» (спеціальні позначення для 
запису звуків) - 22 од. 

Набір магнітних літер Наочно-дидактичний матеріал з української 
мови  на магнітах для вчителя

Набір «Алфавіт» (буква та картинка, букви великі та малі) - 200 од.  
Набір «Букви та знаки» (великі та малі букви українського алфавіту з 
кольоровим позначенням голосних та приголосних букв, знаки письма) 
- 200 од.  
Набір «Звукові схеми» (спеціальні позначення для запису звуків) - 22 од. 
Набір «Магнітний театр: казкові герої» (сюжети казок Ріпка, Рукавичка, 
Курочка Ряба, Колобок) - 40 од. 

Наочно-дидактичний матеріал з української 
мови  на магнітах для учня

МОВНО-ЛІТЕРАТУРНА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ

Друковані засоби навчання

1 шт.

Друковані засоби навчання

- алфавіт ч/б;
- алфавіт (голосні і приголосні);
- абетка у картинках;
- картинки зі словами;
- фонетичні символи 
В наборі 390 од. 

Алфавіт (голосні і приголосні) - 54 од.

Наочно-дидактичний матеріал з англійської 
мови на магнітах для вчителя

Наочно-дидактичний матеріал з англійської 
мови мови на магнітах для учня

МОВНО-ЛІТЕРАТУРНА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ (ІНШОМОВНА ОСВІТА)

3

1 шт. 5 шт.

1 шт.

5 шт.



1. Набір цифр та знаків: 
- цифри від 0 до 9 (по 3 екземпляри кожного із елементів) 
- знаки >, <, +, -, =, ? (по 3 екземпляри кожного із елементів) 
- написи доданок, від’ємник, зменшуване, сума, різниця (по 3 екземпляри кожного із елементів) 
- набір для вивчення часу (стрілки годинника, позначки «день», «ніч») 
- числовий промінь 2 шт. (в межах 10, в межах 20) 
2. Набір «Розрядність – цифри» (тисячі, сотні, десятки, одиниці) (не менше 35 елементів) 
3. Набір «Розрядність – фігури» (тисячі, сотні, десятки, одиниці) (не менше 35 елементів) 
4. Набір «Геометричні фігури» (3 кольори в 3-х розмірах) 
- коло 
- круг 
- квадрат       
- трикутник 
- прямокутник 
- п’ятикутник 
- шестикутник 
 5. Склад числа 
 6. Набір матеріалів для рахування: 
- Фрукти (10 найменувань, по 10 шт. кожного найменування.) 
- Овочі (10 найменувань, по 10 шт. кожного найменування.) 
- Тварини (10 найменувань, по 10 шт. кожного найменування.) 
-  Рослини (10 найменувань, по 10 шт. кожного найменування.) 
- Транспорт (10 найменувань, по 10 шт. кожного найменування.) 
7. Набір карток-шаблонів для індивідуальних завдань. 

Склад набору:
1 гривня – 10 шт., 2 гривні – 10 шт., 5 гривень – 10 
шт., 10 гривень – 10 шт., 20 гривень – 10 шт., 50  
гривень – 10 шт., 100 гривень – 10 шт., 200 гривень 
– 10 шт., 500 гривень – 10 шт.

Комплект настільних ігор для дітей сприяє розвитку логічного мислення, пам’яті, уваги, уяви. Діти вчаться 
грати по черзі, слідувати правилам, домовлятися, поступатися місцем у грі.  

Набір грошових знаків

Комплект настільних ігор (Мемо Звірята, Швилерця, Козацьке лото, Uno, Dobble, Кольорова веселка, 
Справа в капелюсі, Доміно,  Zoo-Лото)

4

1 шт.

5 шт.

5 шт.

1 шт.

Друковані засоби навчання

Склад:   
- цифри від 0 до 9 
- знаки >, <, +, -, =, ? 
- написи доданок, від’ємник, зменшуване, сума, 
різниця (по 3 екземпляри)

Наочно-дидактичний матеріал з математики  
на магнітах для вчителя

МАТЕМАТИЧНА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ

Наочно-дидактичний матеріал з математики  на магнітах для учня (1-2 ч.)



Використовується в кабінетах математики та початкової 
школи загальноосвітнього закладу. Інструменти виготовлені 
з міцної пластмаси.  
Набір містить: 
- лінійка, 1м - 1 шт.;  
- транспортир, 45°*45° - не менше 1 шт, 30 ° * 60 ° - 1 шт.; 
- косинець - 1 шт.; 
- циркуль - 1 шт.; 
- навчальна паличка - 1 шт. 

Моделі

Годинник виготовлений з деревини або пластику 
та має три стрілки (годинну, хвилинну, секундну).  
Циферблат годинника має 3 шкали. 
Модель комплектується підставкою.  

Використовується в якості роздаткового матеріалу 
під час вивчення математики в початкових класах. 
Технічні характеристики: кольоровий годинник 
виготовлений з деревини та має три стрілки 
(годинну, хвилинну, секундну).  
Циферблат годинника має 3 шкали. 
Модель комплектується підставкою. 
Матеріал: деревина пофарбована фарбами на 
водній основі. 
Розмір: 180 х 180 х 6 мм.  

Набір геометричних тіл та фігур використовується в якості демонстраційного матеріалу під час вивчення 
математики в початкових класах. З їх допомогою можна досліджувати геометричні фігури та їх об'єми.  
Відкрите дно фігури сприяє розумінню об'єму. 
Технічні характеристики:  набір містить не менше 6 основних геометричних тіл, що виготовлені з прозорого 
міцного пластику.  
Висота кожної моделі не менше 10 см.  
Габаритні розміри набору не менше 30х12х12см. Вага не більше 0,9 кг.

Модель механічного годинника, настінна 
(демонстраційна) Модель механічного годинника (роздаткова)

Набір моделей геометричних тіл та фігур

Інструменти

Набір Контрольно-вимірювальний 

5

1 шт.

1 шт.

1 шт.

5 шт.



Танграм застосовується для аналізу простих 
зображень, виділення в них простих фігур, навчає 
візуально «розбивати» цілий об’єкт на частини і 
навпаки, складати з елементів задану фігуру 
(модель). 
У набір входять не менше 18 карток із 
зображеними на них геометричним фігурами і 
брошура з завданнями.  

Набір пісочних годинників на 1, 2 та 5 хвилин.

Танграм на магнітах для учня

Набір годинників пісочних (1,2,5 хв)

Комплект містить наступні тіла: прямокутний 
паралелепіпед, конус, кулю, куб, циліндр та фігури: 
трикутник, прямокутник, коло, квадрат.  
Виготовлено з натурального дерева.  
Розміри тіл не менше ніж 4 см.  

Набір дерев’яних паличок, 100 шт.
Матеріал: дерево.
Розмір не менше 7 см.

Використовується в якості демонстраційного 
матеріалу під час вивчення математики.
Класна рахівниця (абакус) є необхідним наочним 
посібником для вивчення нумерації чисел, 
ознайомлює учнів з тим, як отримати наступне і 
попереднє числа, як порівнювати числа (кількість 
кісточок на двох дротинках); надає можливість 
демонструвати склад числа; проводити лічбу, 
додавати і віднімати числа; розкривати поняття 
"збільшити (зменшити) на кілька одиниць"; 
складати таблиці додавання і віднімання.
Матеріал: міцна, добре оброблена деревина та 
метал.
Розмір: не менше 37 х 37 х 3 см.

Набір геометричних тіл та фігур (дерево)

Лічильний матеріал роздатковий Рахівниця / абакус навчальний

Прилади і пристосування

6

5 шт.

5 шт.

5 шт.

1 шт.

1 шт.



Набір містить цифри від 1 до 10.
Виготовлені з дерева та пофарбовані яскравою 
фарбою на водній основі.

Набір складається з конструктора не менше ніж 40 
блоків.
Картки з завданнями які містять задачі з 
математики, 30 шт.
 

Набір цифр 1-10 Набір для конструювання "Математичний 
лабіринт"

Сектори кола магнітні, що дозволяє демонструвати 
набір на класній дошці з металізованим покриттям. 
Складається з набору секторів кола та відрізків, 
маркірованих по долях: 
- 1/2 – не менше 4 шт.;  
- 1/3 – не менше 6 шт.;  
- 1/4 – не менше 8 шт.;  
- 1/5 – не менше 10 шт.;  
- 1/6 – не менше 12 шт. 

Використовується в якості роздаткового матеріалу 
під час вивчення математики в початкових класах. 
Модель призначена для демонстрації поняття 
одиниці об’єму та об’єму куба. 
Така конструкція моделі дозволяє наочно 
продемонструвати логарифм визначення обсягів 
кожного з фрагментів куба і куба цілком. 
Набір містить: 
- кубики 1 * 1 * 1 см  не менше 9 од; 
- стовпців 1 * 1 * 10 см не менше 1 од; 
- плитки 1 * 10 * 10 cм не менше 9 од; 
- куб 10 * 10 * 10 см не менше 1 од. 
 

Математичний планшет (геоборд) – це 
багатофункціональна геометрична дошка для 
конструювання плоских зображень. 
Геоборд складається з плоского поля і штирів, 
розташованих на полі рівновіддалених один від 
одного по горизонталі і вертикалі. Для роботи з 
геобордом потрібні звичайні латексні гумки або 
нитки. 
Геоборд не менш ніж 140×140 мм. 
Матеріал – пластик.  
(Разом з набором є латексні гумки.) 

Набір "Частини цілого на крузі. Прості дроби"

Набір "Одиниці об’єму" 

Кольоровий геоборд 

Магнітно-маркерна основа для розміщення різних 
магнітів та письма маркером з можливістю 
стирання.

Магнітно-маркерний планшет 

7

5 шт.

1 шт.

1 шт.

5 шт.
5 шт.

5 шт.



Комплект великий балансир-терези складається: 
- коробки для зберігання - не менш ніж 2 шт.; 
- бісер - не менше 100 шт. (4 г/шт.);  
- елементів у вигляді ведмедиків - не менше 48 шт. (4 кольори: червоний, синій, жовтий, зелений) з написами 
ваги: 3:3 г, 6:6 г, 9:9 г, 12:12 г.

Балансир-терези

Друковані засоби навчання

Карта світу на магнітній основі, А0
Набір містить: 
- набір магнітів із зображенням тварин, 93 шт.
- набір магнітів із зображенням рослин, 36 шт.
- набір магнітів із зображенням прапорів, 164 шт.
- рамка - кріплення для карти, А0.

Календар природи та погоди, ПВХ з липучками, А1. 
До набору входять умовні позначення не менше 65 
штук на липучках.

Карта України на магнітній основі, А1. 
Набір містить: 
- набір магнітів із зображенням тварин, 21 шт.;
- набір магнітів із зображенням рослин, 12 шт.;
- набір магнітів із зображенням умовних позначень корисних копалин, 52 шт.;
- набір магнітів із назвами обласних центрів, 25 шт.
- рамка - кріплення для карти, А1.

Світ в детялях (магнітна карта світу) Календар природи та погоди

ПРИРОДНИЧА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ

Україна в детялях (магнітна карта України) 

8

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.



9

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

Об'єкти натуральні

Набір може бути використаний при демонстрації 
та дослідів на уроках я досліджую світ. Він 
дозволяє демонструвати різноманіття організмів, 
що мешкають на дні морів. 
Набір морське дно містить 10 зразків.

Колекція "Морське дно" 

Набір містить 20 зразків, що найбільше поширені на 
території України.

Набір містить не менше 5 зразків плодів, що 
найбільше поширені на території України.

Колекція мінерали та гірські породи

Колекція "Насіння та плоди"

Колекція використовується в якості 
демонстраційного матеріалу при вивченні теми 
"Комахи". 
У колекції представлено розвиток комахи з повним 
перетворення (метелик).

Колекція "Життєвий цикл комахи"

Набір містить не менше 8 зразків, що найбільше 
поширені на території України.

Набір містить не менше 6 зразків, що найбільше 
поширені на території України.

Колекція "Ґрунти" Колекція "Кора дерев"
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1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

Моделі

Модель кругообігу води в природі складається з 3 
частин: білі хмари, прозора коробка, внутрішня 
модель.
Розмір: 40*30*20 см. 

Модель кругообігу води в природі 

Модель скелета оснащена підставкою та має 
розмір не менше 42 см.

Скелет людини

Модель будови квітки має забарвлення природніх 
кольорів та встановлені на підставки.
Розмір не менше 17*17*17 см.

Модель тіла людини, розбірна  (85см): складається 
з 12 частин: тіло (1), голова (2) мозок (1), легені (2) 
серце (1), печінка (1), шлунок (1), нирка (1), 
кишечник (1), сечовий міхур (1).

Модель демонструє траєкторію обертання Землі 
та Місяця навколо Сонця і зміни сезонів на Землі в 
залежності від її розташування відповідно до 
Сонця. Має вбудовану в модель Сонця підсвітку.  
Модель Сонця-Земля-Місяць, не менш ніж 
40*20*30 см. 

Модель будови квітки Модель тіла людини, розбірна

Телурій

Використовується в початкової школі 
загальноосвітнього навчального закладу для 
демонстрації.  
Глобус фізичний, діаметр не менше ніж 32 см.

Глобус політичний

Модель являє собою розбірний глобус, 
обладнаний обертовим диском з інформацією 
про внутрішню будову Землі. 

Глобус будова Землі
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1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

Прилади і пристосування

Використовується в навчальних кімнатах для 
демонстрації та визначення кімнатної температури. 
Термометр, -40 ° C / + 50 ° C. 

Банка з кришкою-лупою: матеріал - пластик, 
розмір: 100*100 мм.

Банка з кришкою-лупою Термометр (кімнатний) для вчителя

Компас використовується під час проведення 
лабораторних занять з орієнтації на місцевості, 
вивчення сторін світу і принципу дії та будови 
компаса. 
Компас, діаметр не менш ніж 44 мм. 

Компас шільний

Використовується лупа шкільна на уроках я 
досліджую світ загальноосвітнього навчального 
закладу під час проведення практичних робіт. 
Лупа призначена для спостереження невеликих 
об’єктів, деталі яких не можливо роздивитися 
неозброєним оком. Виготовлена зі скла в 
металевій оправі з ручкою. Лупа 40 мм, зі 
збільшенням 5х. 

Шнур мірний 155 см.

Лупа ручна шкільна

Шнур мірний

Секундомір електронний застосовується для 
точного визначення проміжків часу. 

Секундомір

Дощомір (опадомір) використовується в початкових класах 
загальноосвітнього навчального закладу під час проведення 
лабораторних занять. Це спеціальний прилад, що застосовується для 
визначення кількості опадів, що випали.

Опадомір



Прилади і пристосування

Набір включає в себе наступні матеріали для використання на уроках мистецтва і розрахований на роботу в 
групах. 
Один набір включає в себе: 
пензлі для малювання: набір пензлів для живопису – 6 од., матеріал - натуральний ворс; 
альбом для малювання: альбом для малювання не менше ніж на 24 листи – 6 од., щільність паперу – не 
менше 120 г/м2; 
склянка: одинарний непроливний пластиковий стакан для малювання – 3 од.; 
палітра класична: палітра пластикова для малювання – 3 од.; 
фарби акварельні: фарби акварельні медові, не менше 8 кольорів – 3 од.; 
пластилін дитячий: не менше ніж 8 кольорів – 3 од.; 
кольорові олівці: не менше 12 кольорів - 2 од.; 

ТЕХНОЛОГІЧНА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ
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Модель демонструє будову Сонячної системи і дає уявлення про розмір Сонця, усіх планет Сонячної системи 
і приблизну відстань кожної планети від Сонця – відповідно їх місце в Сонячній системі. 
На пластмасовій підставці. 
Стрижні можуть обертатися навколо стійки, що демонструє обертання планет навколо Сонця. Лампочка 
всередині «Сонця» використовує в якості джерела живлення батарейки типу АА (поставляються в комплекті). 

Набір використовується для демонстрації очистки 
вод на уроках в початкових класах.  

Використовується на уроках в початкових класах 
для вивченням кореневої системи рослини.  
До комплекту входить пластиковий бак та прозора 
речовина для проростання коріння. 

Інвентар

Сонячна система 

1 шт.

1 шт.
1 шт.

Бак для спостереження за кореневою 
системою рослини Набір для очищення води 

Набір для колективної творчості



Використовується учнями для догляду за 
рослинами.   
До набору входить: 
- граблі з трьома зубами, 23,5 * 5,5 см; 
- граблі типу граблі, 25 см; 
- лопата з наконечником, 25,5 * 6 см; 
- лопата з круглою головою, 26 * 8,2 см; 
- лійка, пластикова, 1 л; 
- упаковано в картонну коробку розміром 20 см.

Прилади і пристосування

Набір складається з музичних інструментів, виготовлених з дерева та пофарбованих яскравими фарбами, 
може мати металеві елементи.  
До складу набору входить:  
- бубон, діаметр 6 см - не менше 2 шт.;  
- маракаси, діаметр 6,5 см, довжина 20 см не менше 4 шт.; 
- кастаньєти, 22  см - не менше 4 шт.;  
- барабан з ручкою, діаметр 10 см, довжина 20 см 3 шт.;  
- тріщатка - кастаньєти -  не менше 3 шт.;  

МИСТЕЦЬКА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ

олівці прості: олівці графітні, не менше 6 шт., без гумки; 
дошка для пластиліну: пластикова дошка для роботи з пластиліном включає в себе 3 стеки для роботи - не 
менше 6 од. 

Набір складається з продовгуватих блоків 
спеціальної форми, при правильному складанні які 
замикаються й міцно тримаються разом. 
Працюючи з набором, учні можуть створювати 
фігури, розвивати фантазію і уяву, вчитися 
розрізняти кольори, тренувати дрібну і велику 
моторику.  
До набору входить інструкція з завданнями.  
Матеріал: пластик 100 елементів різної довжини, 
кожен елемент представлений у чотирьох 
основних кольорах.
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5 шт.

5 шт.

1 шт.

Набір "З’єднувальні блоки" Набір для догляду за кімнатними рослинами 

Набір музичних інструментів



Верхні та нижні ряди зубів (щелепи) кріпляться на 
гнучкому металевому з'єднанні і дають змогу 
ознайомити учнів з будовою щелеп та ясен.
До моделі додається зубна щітка, за допомогою якої 
можна демонструвати вірну техніку догляду за зубами 
і ротовою порожниною.
Виготовлена з пластику, забарвлена в природні 
кольори. 

СОЦІАЛЬНА І ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ

Килимок масажний виготовлений з щільної 
тканини з закріпленими на ній пластиковими 
«камінчиками». 

Килимок для занять на вулиці не менше 7 мм, 
розмір не менше 100х50 см.

- сопілка, довжина 32 см - не менше 4 шт.; 
- дзвінок з дерев'яною ручкою, діаметр 8 см, загальна висота 15 см, 130 г - не менше 1 шт.

Настільна ширма може бути виготовлена з деревини і щільної атласної тканини.
До комплекту входить набір ляльок героїв казки, 7 шт.
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1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт. 5 шт.

Ширма для лялькового театру з ляльками

Прилади і пристосування

Модель, що відображує гігієну зубів

Масажні килимки, доріжки Килимок (дитячий каремат) або 
килимок-конструктор з пазлів для занять на вулиці



Друковані засоби навчання

mTiny — це робот для раннього розвитку дітей, що 
зростають у цифрову епоху. Його унікальний 
контролер-ручка Tap Pen, як інструмент кодування, 
полегшує дітям сприйняття функцій команд та 
принципів роботи мов програмування.

ІНФОРМАЦІЙНА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ

Прилади та пристосування

Codey Rocky - робот для STEAM освіти. Codey Rocky 
об'єднує розвагу і навчання воєдино, цей маленький 
робот стане провідником для дітей  в світ 
програмування і сучасних технологій.

* Реальний вигляд товару та комплектація може відрізнятися від представленого в каталозі.
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1 або 5 шт. 1 або 5 шт.

Дидактичний матеріал для моделювання 
алгоритмів (Makeblock mTiny)

Робототехнічний набір для здійснення 
програмованого руху (Makeblock Codey Rocky) 




