
 

                 
 

 

ПОЧАТКОВІ КЛАСИ 

Шановні керівники навчальних закладів, управлінь та відділів освіти! 
          Пропонуємо до постачання обладнання для кабінетів початкових класів. Дане обладнання 

відповідає вимогам Консепції Нової української школи у загальноосвітніх навчальних закладах I ступеня 

згідно Наказу Міністерства освіти і науки України від від 13.02.2018 №137 та роспорядження Кабінету 
Міністрів України від 14 грудня 2016р. №988-р "Про схвалення Концепції реалізації державної політики у 

сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа на період до 2029р." 

  

№ Назва К-ть  

1. Мовний складник 

Наочно-дидактичний матеріал з української мови 

на магнітах «Абетка українська» 

 (складається з друкованих букв, звуків формату  А5  

ламінований картон, додатково картинки й слова, 

предметні малюнки та магніти-кріплення, 

вкладиш-варіанти завдань) 

1 

 

Наочно-дидактичний матеріал з англійської мови 

на магнітах «Абетка англійської мови» 

( складається з  карток формату  А5  ламінований 

картон, додатково магніти з симовалими 

міжнародної транскрипції , предметні картки-

малюнки,вкладиш-варіанти завдань ) 

1 

 

2. Логіко-математична складова  

Набір цифр і знаків (демонстраційний)   

складається з  цифр першого десятка  формату  А5  

ламінований картон, зразки рукописних цифр, 

вкладиш геометричні фігури , «будиночки» для 

вивчення складу чисел,  вкладиш-варіанти завдань, 

магніти-кріплення) 

1 

 

 Календарь на українській мові (з натурального 

дерева) 
1 

 

Навчальний набір грошових знаків  

 
1 

 

Демонстраційний набір моделей геометричних 

тіл та фігур  (8 пластикових  фігур)  
1 

 

Демонстраційний набір моделей геометричних 

тіл та фігур  (дерево)  
1 

 



 
 

Набір лічильного матеріалу (блоки Деньеша)  1 

 

Танграм (дерево) 1 

 

Набір мірного посуду пластиковий (стакани або 

циліндри)  
1 

 або 

Терези навчальні   1  

Терези електронні до 500гр 1  

Математичний планшет  1 

 

Демонстраційна модель механічного годинника, 

настільна (демонстраційна) 
1 

 

Модель механічного годинника (годинна, 

хвилинна, секунда) роздаткова 
1 

 

Годинник пісочний (10 хв) 1  

Набір годинників пісочних 1 

 

 Набір Частини цілого на крузі для кабінету 

математики 
1 

 



 
 

 Набір класного  інструменту (циркуль, лінійка, 

трикутники, транспортир) 
1 

 
Набір для конструювання з різними способами 

з'єднання деталей Магнітний конструктор 

(конструктор містить не менше 72 елементи різної форми 

та розмірів. Кожен елемент конструктора містить 

прихований в конструкції магніт. За допомогою 

магнітного елемента можна з'єднувати всі деталі 

конструктора між собою.) 

      1 

 

3. Природничо-наукова складова  

Глобус політичний або фізичний  

(не менше 220мм) 
1  

Лупа шкільна  1 

 

Компас 1 

 

Рулетка  3м  1   

Мікроскоп шкільний 

Даний шкільний мікроскоп з повноцінною 

«дорослою» оптичною конструкцією. Три об’єктива 

встановлені в спеціальному револьверному 

пристрої, що дозволяє швидко змінити об’єктив, не 

перериваючи занять. Окуляр – висувний з 10-

кратним збільшенням. Такий окуляр дуже простий у 

використанні. Обладнаний двома світлодіодними 

підсвітками на ААА батарейках. Міцна кострукція з 

жосткими фокусуючими річками 

1  

Дитяча карта світу 1 

 

Дитяча карта України 1 

 



 
 

4. Художньо-мистецький складник  

Набір музичних інструментів (9-8 інструментів в 

наборі)  матеріал –дерево, метал. 
1  

Ляльковий театр (5 персонажів) 1 

 

Настільні розвивальні ігри (комплект 4-х ігор) 1 

 

                                           

Загальна вартість кабінету:  22 499 грн. 00 коп 

За всіма запитаннями звертайтеся, будь-ласка, до нас за телефонами: 

+38-063-792-72-94 Яна; 

+38-098-87-22-6-44 Яна. 

або пишіть на електронну адресу: uchpostach@gmail.com 
 

* У вартість комплекту входить доставка товару. 

*  Комплектація   кабінету може  бути змінена за побажанням Замовника. 

 


