
Оголошення 

 про проведення спрощеної закупівлі 

  

1. Замовник: 
1.1.Найменування: Опорний заклад Кам’янськийліцейБерезнівськоїрайонної ради 

1.2. Код за ЄДРПОУ: 22569309. 

1.3.Місцезнаходження:34630,Рівненська обл.,Березнівський р-н., 

с.Кам’янка,вул.Ю.Ковтуна,1 

1.4Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками 

(прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із 

зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса). 

Прізвище, ім’я, по батькові: Коваль Вікторія Миколаївна 

Телефон: 0680167382 

Е-mail: kamyanka_2009@ukr.net 

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 

закупівлі:53600,00 ( П’ятдесят три тисячі шістсотгривень  00 коп.) з ПДВ 

3.Тип закупівлі: Спрощена закупівля 

4. Інформація про предмет закупівлі: 
4.1.Найменування предмету закупівлікод ДК 021:2015 - 39160000-1 Шкільні меблі 

(Дидактичніматеріали для початкових класів НУШ) 
- Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі : 
- 39162110-9 - Навчальне приладдя; 

4.2.  Кількість: 231 шт. 

4.3. Детальний опис предмету закупівлі і технічні (якісні) вимоги до товару:згідно додатку 

№3. 

4.4. Місце поставки:вул.Ю.Ковтуна,1,с.Кам’янка,Березнівський р-н.,Рівненська обл. 

4.5. Строк поставки товару: до 30.09.2021р. 

5. Умови оплати:  

Подія Тип оплати Період, 

(днів) 

Тип днів Розмір 

оплати,(%) 

Постачання товару післяплата  

 

20 календарні 100 

6.Період уточнення інформації про закупівлю (не менше трьох робочих днів): див. 

оголошення  в електронній системі закупівель. 

7. Кінцевий строк подання пропозицій (строк для подання пропозицій не може бути 

менше ніж п’ять  робочих днів з дня оприлюднення оголошення про проведення 

спрощеної закупівлі в електронній системі закупівель): див. оголошення  в електронній 

системі закупівель. 
8. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозицій із зазначенням питомої ваги критеріїв: 

єдиним критерієм оцінки є ціна (100%). 

9. Розмір та умови надання забезпечення пропозицій учасників (якщо замовник вимагає 

його надати): не вимагається  
10. Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю (якщо 

замовник вимагає його надати): не вимагається  
11. Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону в межах від 

0,5 відсотка до 3 відсотків або в грошових одиницях очікуваної вартості закупівлі: 0,5 
12. Вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження. 
Учасник повинен надати в електронному (сканованому) вигляді у форматі .pdf в складі 

своєї пропозиції наступні документи: 

- заповнену і завірену підписом та печаткою* учасника «Форму пропозиції» згідно 

Додатку № 1; 



- копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру (для фізичних осіб-

підприємців); 

     - копію статуту зі змінами (у разі їх наявності) або іншого установчого документу (для 

юридичних осіб); 

- копію витягу або виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців; 

- копію свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ або витягу з реєстру платників ПДВ 

(якщо Учасник є платником ПДВ) або платника єдиного податку (якщо Учасник є 

платником єдиного податку); 

- копія (завірена власноручним підписом уповноваженої особи Учасника), або оригінал 

документу, який підтверджує статус та повноваження особи на підписання щодо підпису 

документів пропозиції та/або договору за результатами торгів, а саме: виписка з 

протоколу засновників, або наказ про призначення, або довіреність, або доручення, чи 

інше 

-   підписану форму Додатку № 2 (Проект договору); 

- у вигляді листа в довільній формі надати контактні дані учасника (з зазначенням 

реквізитів учасника: назви, коду ЄДРПОУ, місцезнаходження, поштова адреса, телефони, 

електронної адреси, відомості про контактну особу (ПІП, посада, контактний телефон). 

- гарантійний лист про те, що Учасник в разі перемоги постачатиме товар з гігієнічним 

висновком, або висновком державної санітарно-епідеміологічної експертизи, або 

паспортом якості, або сертифікату якості, або сертифікату відповідності, технічним 

паспортом,інше;.. 

У разі відсутності інформації, надання якої вимагається умовами закупівлі, така інформація 

вважається наданою, якщо така інформація міститься в іншому документі або документах 

пропозиції. 

Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до 

органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. 

У разі наявності факту зазначення у пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є 

суттєвою при визначені результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію 

такого учасника. 

Замовникам не вимагає від учасників засвідчувати документи (матеріали та інформацію), 

що подаються у складі тендерної пропозиції, печаткою та підписом уповноваженої особи, 

якщо такі документи (матеріали та інформація) надані у формі електронного документа 

через електронну систему закупівель із накладанням кваліфікованого електронного 

підпису уповноваженої особи. 

Кожен учасник має право подати тільки одну пропозицію. 

13. Відхилення пропозицій 

Відповідно до частини 13 статті 14 Закону України «Про публічні закупівлі» Замовник 

відхиляє пропозицію в разі, якщо: 

1) пропозиція учасника не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення 

спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі; 

2) учасник не надав забезпечення пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося 

замовником; 

3) учасник, який визначений переможцем спрощеної закупівлі, відмовився від укладення 

договору про закупівлю; 

4) якщо учасник протягом одного року до дати оприлюднення оголошення про 

проведення спрощеної закупівлі відмовився від підписання договору про закупівлю (у 

тому числі через неукладення договору з боку учасника) більше двох разів із замовником, 

який проводить таку спрощену закупівлю. 

14. Замовник відміняє спрощену закупівлю в разі: 

1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг; 



2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення 

законодавства з питань публічних закупівель; 
3) скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг. 

15. Інша інформація: 

Відповідно до частини 15 статті 14 Закону України «Про публічні закупівлі»,  Замовник 

укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем спрощеної 

закупівлі, не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір 

про закупівлю. 

Під час укладання договору переможець повинен надати в паперовому вигляді, завірені 

підписом та печаткою* учасника (оригінал не завіряється) наступні документи: 

-  договір та додатки до Договору;  

- копії документів, що підтверджують відповідність вимогам до кваліфікації учасників; 

- копію гігієнічного висновку, висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи, 

або паспорту якості, або сертифікату якості, або сертифікату відповідності,інше; якщо 

товар не підлягає обов’язковій сертифікації, надається лист від Учасника про те, що дана 

продукція не підлягає обов’язковій сертифікації в Україні; 

*- ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з 

чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, 

виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами). 

Додатки до документації: 
Додаток № 1 – Форма пропозиції. Загальна вартість предмету закупівлі зазначається в 

графі «Вартість пропозиції» в гривнях цифрами та прописом з урахуванням ПДВ не може 

перевищувати очікувану вартість даної закупівлі. 

Додаток № 2 – Проект Договору  

Додаток №3 – Технічне завдання  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток №1 

Форма пропозиції, яка подається Учасником на фірмовому бланку. 

Учасник не повинен відступати від змісту даної форми. 

ФОРМА  ПРОПОЗИЦІЇ  

ДК 021:2015 код 39160000-1 Шкільні меблі (Дидактичні матеріали для початкових 

класів НУШ) 

1. Повна назва Учасника ________________________________________________________ 

2. Юридична адреса ____________________________________________________________ 

3. Фактична адреса _____________________________________________________________ 

4. Код ЄДРПОУ _______________________________________________________________ 

5. Банківські реквізити ___________________________________________________________ 

6. П.І.Б. керівника або представника згідно довіреності _______________________________ 

7. Телефон, ел.адреса_____________________________________________________________ 

 8. Повністю ознайомившись та погоджуючись з умовами торгів  та документацією торгів, 

надаємо свою пропозицію,на  суму __________________________________ 

 

№ 

п/

п 

Найменування 
Одиниця 

виміру 
кількість 

Ціна за 

од., грн.,  

без ПДВ 

Загальна 

вартість, грн., без 

ПДВ 

1      

 Сума без ПДВ  

ПДВ 20 %  

Сума з ПДВ  

 

Загальна вартість( без ПДВ )____________________________________(цифрами та 

прописом), грн 

Загальна вартість(з ПДВ )______________________________________(цифрами та 

прописом), грн 

 

 

 

9. Ми погоджуємося з проектом Договору запропонованим Замовником про закупівлю. 

10.Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу пропозицію, та розуміємо, 

що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас 

умовами. 

11. Ознайомившись з технічними вимогами, вимогами щодо кількості та термінів 

поставки товару, що закуповується, ми маємо можливість і погоджуємось забезпечити 

замовника товаром відповідної якості, в необхідній кількості та в установлені замовником 

строки. 

12. Разом з цією пропозицією ми погоджуємося з усіма вимогами до учасника та надаємо 

документи (скановані копії), передбачені  вимогами Замовника. 

 

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи  

підприємства/фізичної особи, завірені печаткою*    _______________(___________)                   

                        ____________________/ініціали та прізвище 

 



 

 
Додаток №3 

 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 

на постачання Дидактичні матеріали для початкових класів НУШ  

 

код закупівлі згідно з ДК 021:2015-39160000-1 Шкільні меблі  

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі :39162110-9 - Навчальне приладдя; 

Кількість, обсяг поставки товару: 231 

 

Характеристики предмета закупівлі  повинні відповідати визначеним у Таблиці 1 Додатку 3 

та вказуватись в пропозиціях учасників торгів з чітким визначенням. 

1. Товар повинен відповідати вимогам охорони праці, екології та пожежної безпеки. Технічні, 

якісні характеристики предмета закупівлі передбачають необхідність застосування заходів із 

захисту довкілля. Відповідно у складі пропозиції , що учасник подає гарантійний лист про 

застосовування заходів із захисту довкілля. 

2. Інформацію про відповідність запропонованого до поставки Товару технічним вимогам 

Замовника, учасник підтверджує під час проведення процедури закупівлі, шляхом надання 

сканованих копій наступних документів, завірених печаткою учасника: 

-копію чинного на дату проведення аукціону висновку державної санітарно-епідеміологічної 

експертизи Міністерства охорони здоров’я України на товар, що пропонується до постачання (або 

лист-пояснення з посиланням на нормативні акти, якщо для даного виду товару не потрібна 

обов’язкова наявність таких документів); 

-копію сертифікату відповідності /чи сертифікату якості / чи інший документ на товар, який 

підтверджує якість та відповідність продукції, чинний на момент подання пропозиції (або лист-

пояснення з посиланням на нормативні акти, якщо для даного виду товару не потрібна обов’язкова 

наявність таких документів) (сканкопія, завірена підписом уповноваженої особи учасника та 

печаткою). 

3. Гарантія на товар: 12 місяців. 

4. Весь товар, який учасник має поставити Замовнику, обов`язково повинен мати оригінальну 

фабричну упаковку, яка не повинна бути ушкодженою, або заміненою на іншу аналогічну. 

5. Гарантійний лист (в довільній формі, за підписом і печаткою) від учасника процедури закупівлі, 

у якому має бути зазначено, що товар який запропоновано Учасником буде новим, без механічних 

пошкоджень, таким, що не був у використанні, буде поставлений у встановлені тендерною 

документацією строки, та на товар буде надано гарантію, строк якої складатиме не менший ніж 12 

місяців з дня передачі товару. 

 6.Гарантійний лист від постачальника щодо заміни бракованого товару протягом 7 робочих днів з 

дня доставки. 

7. Порівняльну таблицю відповідності запропонованого товару технічним вимогам Замовника 

(обов‘язково зазначається виробник та модель для можливості перевірки запропонованого 

обладнання технічним вимогам Замовника.), а також рік виготовлення кожної позиції (не пізніше 

2020 року); у разі відсутності зазначених вимог пропозиція вважається такою, що не відповідає 

вимогам та відхиляється 

 Відповідно до Наказу МОН №143/07.02.2020 "Про затвердження Типового переліку 

засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи"Дидактичні 

матеріали, що поставляються та використовуються в освітньому процесі у 

закладах освіти, повинні мати на момент поставки чинні гігієнічний сертифікат або 

висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, технічний паспорт на 



виріб, декларацію про відповідність вимогам технічних регламентів, бути 

укомплектованими інструкціями про використання та зберігання українською 

мовою, та методичним забезпеченням для різних видів робіт відповідно до 

навчальних програм початкової школи. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Технічні, якісні та кількісні вимоги до предмета закупівлі* 

Таблиця 1 

№ Назва засобів навчання Опис товару Кількість  

1 Комплект для навчання 

грамоти/письма 
В набір входить 192 магніта 

1.Каліграфічні, розмір 210х148 мм 

33 букви, кожної по 1 шт = 33 шт 

2.Друковані великі, розмір 52х75 мм 

32 букви, кожної по 1 шт = 32 шт 

3.Друковані маленькі,розмір 52х75 мм 

33 букви, кожної по 3 шт = 99 шт 

4.Знаки, розмір 40х60 мм 

12 знаків, кожного по 1 шт - 12 шт 

5.Звуки, розмір 40х60 мм 

3 звука, кожного по 5 шт = 15 шт. 

1 

2 Мікроскоп шкільний 

(в кейсі) 
Використовується в якості демонстраційного приладу на уроках 

природознавства в початкових класах для ознайомлення учнів з будовою та 

принципом дії мікроскопу. 

Технічні характеристики: 

Набір у зручному пластиковому кейсі. Виготовлено з міцного пластику. 

Розміри упаковки: 28х11х25см. Розміри мікроскопа: 8,6х13,2х23см. Вага: не 

більше 1,4 кг. 

Комплектація: 

Мікроскоп зі збільшенням до 150 разів; скальпель; шпатель; щипчики 

(пінцет); 4 контейнери для зразків; колба з кришкою; чашка Петрі; піпетка; 5 

готових мікропрепаратів; 18 предметних скелець; 18 етикеток; 18 покривних 

скелець; 2 пляшечки з червоним і синім барвником; скляна паличка для 

перемішування; збільшувальна лупа; мірний стаканчик; запасна лампочка; 

інструкція з використання.  
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3 Лупа шкільна Використовується в якості роздаткового матеріалу під на уроках 

природознавства в початкових класах. 

Технічні характеристики: 

Лупа має бути збільшувальною скляною лінзою в оправі з ручкою.  

24 

4 Компас шкільний Використовується в якості роздаткового матеріалу на уроках природознавства 

в початкових класах під час проведення практичних занять з орієнтації на 

місцевості, вивчення сторін світу і принципу дії та будови компаса. 

Технічні характеристики: 

Повинен мати шкалу з позначенням сторін світу та шкалу градусів. 

Діаметр компаса – не менше 60мм. 

Корпус виготовлено з металу..  

23 

5 Секундомір  Використовується в якості демонстраційного матеріалу на уроках 

природознавства в початкових класах для проведення практичних занять. 

Технічні характеристики: 

- однорядний дисплей; 

- точність 1/100 секунд; 

- функції календаря та будильника; 

- великий цифровий екран; 

- водонепроникна конструкція.  
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6 

Українська мова.Картки 

для зорових диктантів.1-4 

класи. 

Автор Валентина Палієва Видавництво Навчальна книга - Богдан Серія книг 

Нова українська школа Мова Українська Рік видання 2019 Вік Від 6 до 8 

років, Від 9 до 12 років Кількість сторінок 168 Ілюстрації Кольорові Формат 

60х84/8 (~205х290 мм) Палітурка М'яка Папір Картон Шрифт Прагматика 

ISBN 978-966-10-5769-1 Вага 525 гр. Тип Паперова 

1 

7 Муляжі «Овочі» Муляжі виготовлено з пінопласту.  

Розміри муляжів – в натуральну величину.  

У комплект входить не менше 12 муляжів у складі:  картопля, морква, 

помідор, огірок, цибуля, часник, кукурудза, баклажан, гарбуз, перець та ін. 

3 

8 Комплект таблиць 

«Таблиці складів» 

1. Утворення складів 2. Прямі та обернені склади 3. Склади зі збігом двох 

приголосних 4. Склади зі збігом трьох приголосних 
1 



(Вчимося читати).  

9 Колекція «Корисні 

копалини та продукти їх 

переробки» 

Колекція призначена для використання в якості демонстраційного матеріалу, 

а також для проведення контрольних, лабораторних робіт і усних опитувань 

при вивченні курсу географія. Колекція містить натуральні зразки корисних 

копалин Світу, що найбільше поширені. 

Колекція представлена в дерев’яній коробці та з вкладишем із підписом 

кожного елемента колекції. 

Склад: 1. Нафта 
2. Природний газ 
3. Кам'яне вугілля 
4. Торф 
5. Залізна руда 
6. Мінеральна вода 
7. Вапняк 
8. Пісок кварцовий 
9. Глина 
10. Крейда 
11. Граніт 
12. Андезит 
13. Сланець 
14. Мармур 
15. Камяна сіль 
16. Виріб з нафти — пластмаса 
17. Кокс (кам'яне вугілля) 
18. Залізо (залізна руда) 
19. Скло (пісок) 
20. Цегла (глина). 
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10 Термометр НУШ Використовується в якості демонстраційного приладу на уроках 

природознавства в початкових класах для проведення різноманітних 

демонстраційних дослідів та спостережень . 

Технічні характеристики: 

Має дві шкали - Цельсія і Фаренгейта. 

- межі вимірювання температури від -40 ºC до +50ºC = від -40ºF до +120ºF 

- ціна поділки 1ºС; 2ºF  
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11 Дитяча карта Сонячної 

Системи формату А1 
Карта виготовлена на щільному крейдяному папері з глянцевим покриттям. 

Розмір 200 x 150 x 1 мм у форматі А1. Мова: українська.  
1 

12 Плакат:Частини мови  Формат, мм:500x700 

 Мова видання:Українська 

 Клас: 
1 

13 Звукова модель слова: 

Практичний матеріал. 

Посібник містить картки з умовними позначеннями звуків української мови, 

що допоможуть першокласникам навчитися складати найпростіші звукові 

моделі слів. Уміння виконувати звуковий аналіз слова (послідовно і 

правильно називати звуки) сприятиме загальному мовленнєвому розвитку 

школярів, формуванню початкових навичок читання й письма, розвитку 

логічного мислення.  

 

5 

14 

 

НУШ 2 кл. Картки на 

магнітах. Укр. мова. Схема 

речення до будь-якого 

підручника 

Мова - Українська, кількість сторінок  - 64, Обкладинка – папка 

2 

15   

1 

Комплект таблиць «Види 

каліграфічних з'єднань» 

(Вчимося писати). 

Комплект містить 6 плакатів: 

1. Алфавіт. 

2. Верхнє з'єднання. 

3. Середнє з'єднання. 

4. Нижнє з'єднання. 

5. З'єднання великих букв. 

6. Різні види з'єднань.  

16 Лабораторна модель 

механічного годинника, 

настільна (24 години, 

Годинник навчальний зроблений з деревини. Має три рухомі стрілки 

(годинна, хвилинна та секундна). Ціна поділки шкали циферблата – 1хв. Час 

позначено арабськими цифрами, при цьому зовнішнє коло демонструє 
1 



годинна, хвилинна 

стрілки, лабораторна) 

позначення часу щохвилинно, середнє коло демонструє почасово (числа від 1 

до 12), а внутрішнє коло демонструє позначення часу почасово у 24-х 

годинному форматі часу (числа від 13 до 24). Для зручності використання, 

модель має підніжку. Діаметр циферблату не менше 18см. Товщина 

циферблату, стрілочок та підніжки 6 мм.  

17 Демонстраційний набір 

моделей геометричних 

фігур та тіл (дерев’яні) д 

60 

Використовується в якості демонстраційного матеріалу під час вивчення 

математики в початкових класах. 

Технічні характеристики: 

Комплект має містити наступні тіла: прямокутний паралелепіпед, конус, 

кулю, куб, циліндр, та площинні фігури для вивчення розгортки: трикутник, 

два прямокутники великі, два прямокутники середні, два прямокутники малі, 

коло, шість квадратів. 

Виготовлено з натурального дерева. Пофарбовано фарбою на водній основі. 

Розміри тіл не менше ніж 60мм.  
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18 Демонстраційний 

комплект вимірювальних 

приладів (класний 

інструмент) 

Набір класного інструменту використовується в кабінеті початкових класів. 

Склад та технічні характеристики: 

- метр демонстраційний - 1шт.; 

- трикутник класний 45х45 - 1шт.; 

- трикутник класний 30х60 - 1шт.; 

- циркуль класний - 1шт. 
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19 Українська мова 1 кл. 

Зразки каліграфічного 

письма у таблицях.  

Зміст Таблиця 1. Сиди правильно під час письма Таблиця 2. Алфавіт Таблиця 

3-11. Зразки написання букв Таблиця 12. З’єднання верхнє Таблиця 13. 

З’єднання середнє Таблиця 14. З’єднання нижнє Таблиця 15. Цифри 
1 

20 
НУШ 2 кл. Картки на 

магнітах. Укр. мова. 

Звукова схема слова до 

будь-якого підручника   

Звукова схема слова. 32 картки на магнітах 

 

2 

21 Українська мова 1 кл. 

Картки для розвитку 

мовлення учнів. 

Мова Українська Вік Від 6 до 8 років Кількість сторінок 80 
 

1 

22 Плакат Український 

алфавіт.Плакат 

двосторонній для учня А-4 

(малий) 

- Плакат двосторонній (друковані та писані літери) «Український 

алфавіт» (для учня) 

 
1 

23 Набір дидактичного 

матеріалу на основі 

магнітів (понад 1000 

елементів) 

Всі елементи — яскраві, високоякісний цифровий друк та цупка магнітна 

основа робить даний матеріал зручним та приємним у використанні.  

Магніти розміром 30х30 мм, різної фігурної форми. 

 В комплекті - дидактичні набори  

 Мовно-літературної галузі - букви абетки, знаки звукові схеми. 

 Іншомовної галузі - букви англійської абетки. 

 Математичної освітньої галузі - цифри, знаки, одиниці вимірювання, 

геометричні фігури та інші картки. 

 Природничої освітньої галузі - набори дерева, птахи, тварини, риби, 

пори року та інші. 

 Інформатичної галузі - знаки для створення алгоритмів. 

 Соціальної і здоров'язбережної галузі - комплекти карток з їжею, 

побутовою технікою, різними емоціями, іграшками тощо. 

 Громадської та історичної освітньої галузі - пазл - магнітна карта 

2 



України. 

24 Українськамова та 

читання. 2 клас. 

Розвитокзв’язногомовленн

я. Таблиці. 

Формат 690х490 мм 
 

1 

25 Вправи для 

формуваннянавичокчитан

ня, збільшення кута зору 

та поля читання 

Автор - Василь Федієнко 

Мова - Українська 

Рік видання - 2021 

Вік - 7-9 років 

Кількість сторінок - 192 

Ілюстрації - Кольорові 

 

1 

26 Орфографічний словник 

для учнів початкових 

класів 7000 слів 

Орфографічний словник для учнів початкових класів 7000 слів "Літера" 6 

27 Тлумачний словник 

  

Кількість сторінок - 160 
1 

28 НУШ 1-4 кл. Ранкові 

зустрічі. Плакат. Наші 

іменинники 

Мова Українська Рік видання 2021 Ілюстрації Кольорові Формат 465х680 мм 
 

1 

29 Терези дерев’яні з набором 

важків 

Ваги застосовуються для вивчення принципу дії ваг, зважування маси 

предмету, співвідношення ваги і величини предметів, освоєння поняття 

«більше-менше», «легше-важче», координації рухів. Розвиває логіку, 

посидючість і увагу. 

Технічні характеристики: 

Ваги виготовлені з дерева, всі кути заокруглені. Пофарбовані фарбами на 

водній основі. До комплекту мають входить 6 важків (3 розміри попарно). 

Розмір: не менше 30х25х12см. 
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30 0433-1 Стенд.Куточок 

природи (У); 25; 

оформлення інтер`єру ДНЗ 

13105195У 

Стенд призначений для повсякденного використання. 

Він має 4 поля з рухомими стрілками , які діти виставляють відповідно до дня 

тижня, стану погоди, температури повітря та пори року. 

Також на стенді розміщений перекидний календар , де можна міняти день, 

місяць, рік. 

Та щоденник погоди. 

У ньому фіксують погодні спостереження, що відбуваються кожного дня. 

я 

31 Ранковізустрічі з 

усмішкою (комплект) 

Зміст 

Зустрічає діток школа 

Поділись любов’ю 

Твори добро 

Привітання для друзів 

Умій прощати 

Дружнє коло 

З фізкультурою ми дружим 

Слухняна дитина 

Я малюю сонце 

Моя сім’я 

У нас чудовий настрій 

Працьовитий тиждень 

Уникаємо конфліктів 

Привітання з днем народження 

Подарунок для Миколая 

Різдвяне віншування для добрих людей 

Книжкові таємниці 

Прислухайся до мудрих порад 

Весна 

Великдень 

Стань успішним 

Права дитини 

Прапор України 

1 



 

32 Набір. Щоденні 3 У наборі 3 картки для навчання: 

- Математика самостійно 

- Математика разом 

- Математика письмово 

Розмір готової композиції: 60х70 см. 

1 

33 Набір.Щоденні 5 У наборі 5 карток для вивчення: 

- Читання для кого-то 

- Слухання 

- Робота зі словами 

- Читання для себе 

- Лист до себе 

Розмір готової композиції: 60х70 см. 

 

1 

34 Я розповім вам казку. 

Філософія для дітей. 

Сухомлинський 

Автор Василь Сухомлинський Видавництво Школа (Харків) Мова Українська 

Рік видання 2016 Вік Від 3 до 5 років, Від 6 до 8 років Укладач Ольга 

Сухомлинська Кількість сторінок 576 

1 

35 Глобус фізичний (Ø 320 

мм) 

Матеріал: пластикРозмір: діаметр 320 мм 

 

3 

36 Тлумачний словник Тлумачний словник 1-4 класи 

Словник містить тлумачення найбільш уживанних слів і мовних зворотів. З 

його допомогою молодші школярі з`ясують значення незрозумілих слів, які 

трапляться в побутовому спілкуванні. 

Призначений для учнів початкової школи та вчителів. 

Кількість сторінок: 112 

Формат, мм. 104*210 

Палітурка: М'яка 

1 

37 Колекція «Склад грунтів» Колекція містить зразки основних складових ґрунтів. 

1.Повітря 

2.Пісок 

3.Глина 

4.Вода 

5.Мінеральна Сіль 

6.Гумус 

7.Чернозем 

2 



8.Дерново-підзолистий грунт 

 

38 

Колекція «Породи 

деревини» 

До складу входить: 

- зразки деревини – 12 шт. 

 акація;  

 ліщина;  

 дуб; 

 сосна; 

 горіх; 

 вишня; 

 береза; 

 верба; 

 осика; 

 липа; 

 груша; 

 яблуня; 

- картки А5 формату – 12 шт.; 

 

1 

39 Комплект  наочності 

«Птахи лісівУкраїни» 

Кількість сторінок 40 с. (кольорові ілюстрації) Формат 60х84/16 (~145х200 

мм) Палітурка М'яка 
 

4 

40 Комплект наочності "Я 

досліджую світ 1-4 клас. 

Рослини" 

Формат: 205х290 

Кількість сторінок: 26 

 

4 

41 Комплект наочності "Я 

досліджуюсвіт 1-4 клас. 

Свійськітварини" 

Кількістьсторінок 16 

 
 

4 

42 Плакат 

"ПрироднізониУкраїни. 

Рослинний і 

твариннийсвіт" 

ФорматВ2 (500*700 мм) 

 

3 

43 НУШ Комплект плакатів 

"Я досліджуюсвіт " 
Вік/клас 1 класс 

Розмір 57.20x42.00x0.20 

Сторінок 8 
 

2 

44 Запрошуємо на ранкову 

зустріч. Комплект 

демонстраційних карток 

  

Кількістьсторінок 35 ІлюстраціїКольорові Формат 210х300 мм 

1 

  

45 Магнітний календар 

VT5555-04 

  

Комплектація 

магнітна дошка (338x488 мм) – 1 шт., магніти з днями (числа) (22x22 мм) – 31 

шт., магніти з днями тижня (69x18 мм) – 7 шт., магніти з місяцями (69x18 мм) 

– 12 шт., магніти з порами року (73x42 мм) – 4 шт., магніти з роками (29x19 

мм) – 6 шт., магніти з погодою (42x40 мм) – 7 шт., магніти з емоціями 

(діаметр 46 мм) – 6 шт. 

 

1 

46 Набір для досліджень  

Модель сонячної системи 

У наборі: 

Панель сонячної батареї - 1 шт. 

Кріплення для сонячної батареї - 1 шт. 
1 



Ось - 1 шт. 

Набір рукояток - 1 шт. 

Редуктор - 1 шт. 

Відсік для батареї - 1 шт. 

Провід - 2 шт. 

Пластикова рамка з 6 півкулями - 2 шт. 

Пластикова рамка з 4 півкулями - 2 шт. 

Кришка для батарейного відсіку - 1 шт. 

Опорний важіль - 1 шт. 

Мотор - 1 шт. 

Кришка двигуна - 1 шт. 

Клемна кришка - 3 шт. 

Гвинт - 5 шт. 

Інструкція - 1 шт. 

47 

Колекція «Гірські породи 

та мінерали» 

Колекція призначена для використання в якості демонстраційного матеріалу, 

а також для проведення контрольних, лабораторних робіт і усних опитувань 

при вивченні курсу географія. Колекція містить натуральні зразки гірських 

порід та мінералів Світу, що найбільше поширені. 

Колекція представлена в дерев’яній коробці та з вкладишем із підписом 

кожного елемента колекції. 

Склад: слюда, малахіт, базальт, мрамор білий, нефрит, скам“яніле дерево, 

сланець, галька річкова, аметист, граніт сірий, лабрадорит, кварцит, сердолік, 

тремоліт, піщаник, кремній, розовий кварц, цеоліт, ракушняк, вапняк. 

2 

48 Фізична карта півкуль 

картон 
 

1 

49 Адміністративна карта 

України м-б 1:1000000 

картон для початкової 

школи на планках 

Масштаб: 1:1 000 000 

Мова: укр. 
1 

50 Україна. Фізична карта м-б 

1:1000000 картон для 

початкової школи  

Масштаб: 1:1 000 000 

Мова: укр. 2 

51 Україна. Фізична карта м-б 

1:1000000 картон для 

початкової школи на 

планках 

Масштаб: 1:1 000 000 

Мова: укр. 
2 

52 Бібліотека дитячої 

літератури  (дитяча 

художня література, дитячі 

енциклопедії, довідники 

тощо) 

Набір книг для класної бібліотеки в кількості 15 шт. 

В твердих обкладинках з ілюстраціями 

1 

53 Лепбук. Пригоди краплі  Формат, мм:475х385 

 Мова видання:Українська 

 Обкладинка: 

 

1 

54 НУШ Наочність нового 

покоління: Здоровий 

спосібжиття. 

Безпекадитини. 1-4 класи. 

Комплект плакатів для 

початковоїшколи 

 Формат, мм:680х465 

 Кількість сторінок:18 

 Мова видання:Українська 

 Обкладинка:Пакет 

 Клас:1-4 

 

1 

55 Комплект плакатів 

«Червона книга України» 

Сторінок4 

ФорматВ2 (500*700 мм) 

 

1 

56 Лепбук 

«Збережемодовкілля» 

Кількість сторінок 1 Ілюстрації Кольорові Формат 353х500 мм Палітурка 

М'яка 

1 

57 Лепбук «Зимонька - зима» Кількість сторінок 1 Ілюстрації Кольорові Формат 353х500 мм Палітурка 

М'яка 

1 

58 Лепбук «Пори року» Кількість сторінок 1 Ілюстрації Кольорові Формат 353х500 мм Палітурка 

М'яка 

2 

59 Лепбук «Золота осінь» Кількість сторінок 1 Ілюстрації Кольорові Формат 353х500 мм Палітурка 1 



М'яка 

60 Англійська мова. Наочно-

дидактичний матеріал. 1 

клас  

Посібник містить малюнки до літер англійської абетки та до лексичного 

матеріалу, який вивчається у першому класі. Запропоновані веселі смайлики 

сприятимуть кращому вивченню висловів класного вжитку. Творче 

використання наочно-дидактичного матеріалу допоможе вчителеві 

урізноманітнити уроки англійської мови, зробити їх цікавішими. Для вчителів 

англійської мови, учнів першого класу та їхніх батьків. 

1 

61 Англійська мова. Набір 

карток. Каса букв  

Набір складається із 48 карток, серед яких 28 карток з великими та малими 

друкованими літерами англійського алфавіту, з розділовими знаками та 19 

карток із 38 малюнками (по кілька на кожну букву алфавіту). 
1 

62 Велика енциклопедія  про 

тварин 

Кількість сторінок 304 

 

 

1 

63 Таємничий космос. Дитяча 

енциклопедія 
Кількість сторінок 128 
 

1 

64 Підводнийсвіт. 

Дитячаенциклопедія. 

Жовта  

Кількість сторінок 128 

 

 

1 

65 Карта "Народи України". 

Моя Україна 

Формат, мм:980х670 2 

66 Карта. Будова земної кори 

та кориснікопалини 

(картон, ламінована) м-б 

1:22 000 000 

Розмір: 1550x1080мм 

 

1 

67 

Муляжі «Фрукти» 

Муляжі виготовлено з пінопласту.  

Розміри муляжів – в натуральну величину.  

У комплект входить не менше 12 муляжів у складі:  лимон, 

яблуко,апельсин,банан,груша,мандарин,черешня,персик,хурма,лайм,горіх, 

полуниця. 

2 

68 

Танграмдеревяний . 7 

частин. 16*16 

Має являти собою квадрат поділений на 7 частин: 2 великих трикутника, 1 

середній трикутник, 2 маленьких трикутника, квадрат і паралелограм. 

Виготовлено з деревени та пофарбовано в яскраві кольори фарбою на водній 

основі. Розмір не менше 160х160мм.  

11 

69 Телурій  Модель демонструє траекторію обертання Землі і Місяця навколо Сонця та 

зміни сезонів на Землі в залежності від її розташування відповідно до Сонця. 

Виконання - для північної півкулі.  

Технічна характеристика: 

Матеріал - пластик 

Розмір :  

Лампа з елементом живлення вбудована в модель Сонця. 

Текст на моделі  виконаний українською мовою. 

довжина - 43 см,висота -26 см,ширина -19 см 

сонце-9см,земля-6см,місяць - 2 см 

1 

70 Годинник пісочний (10 хв) Відлік часу 10хв. Колбу захищено пластиковими ковпачками, які служать 

підставкою. 
1 

71 

Лепбук. Пожежна безпека  

Кишеньки: 

- Правила пожежноїбезпеки. 8 односторонніхкарток формату А4 з 

малюнками на тему пожежноїбезпеки. 

- Дидактична гра «Вогонь ― друг. Вогонь ― ворог». Кишенька до 

якоїпотрібноскладатикартки з зображенням (згідно правил гри, які є в 

інструкції). 

- Скринькацікавихзавдань. 18 двосторонніхкартокіззображеннями на 

тему пожежноїбезпеки.  

- Загадки. 7 двосторонніхкарток (6*8 см) із загадками на тему 

пожежноїбезпеки. 

- Прислів’я та приказки. 8 двосторонніхкарток (6*8 см) ізприслів’ям 

та приказками на тему пожежноїбезпеки. 

- Пожежні знаки. 13 двосторонніхкарток (6*8 см) із правилами. 

- Картки з завданнями. 8 двосторонніхкарток формату А6 

1 



- Картки з завданнями. 8 двосторонніхкарток формату А5 

- Міні-поле  «Причини виникненняпожежі».  

72 

Лепбук. Правила 

дорожнього руху. Безпека 

на дорозі 

Лепбуки – це підсумковий результат спільної роботи з дітьми по тій чи іншій 

темі. Містить на картках, в кишеньках та конвертах необхідну інформацію 

для практичних занять протягом тематичного тижня: дидактичні 

ігри,інтелектуальні завдання, приказки та прислів’я, а також методичні 

рекомендації. 

Формат: 47,5х38,5х1 см. 

Розмір складеного лепбука 47,5*38,5*1 см. 

У розгорнутому вигляді – 97 см. 

- Змагаємося в грі – «Весела подорож» 

- Розфарбовуємо малюнки 

- Вивчаємо дорожні знаки 

- Відгадуємо загадки 

- Розв’язуємо цікаві задачі 

- Складаємо пазли 

- Розгадуємо ребуси 

- Запам’ятовуємо правила дорожнього руху 

- Знайомимося з видами транспорту 

1 

73 Я досліджуюсвіт. 

Соціальна і 

здоров’язбережувальнаосв

ітнягалузь. Таблиці. 3 

клас. 

Кількістьсторінок 36 

 

 

1 

74 Килимок для занять на 

вулиці (дитячий каремат) 

Каремат двошаровий, двокольоровий т. 10 мм, розмір 60х180 см, виробник 

Україна 

5 

75 Килимок-конструктор з 

пазлів (50х50х1) 6 шт 

Килимок-пазл EVA, татамі ластівчин хвіст, т. 10 мм, розмір 50х50 см, 

щільність 80 кг/м3 
4 

76 Віялодорожні знаки Виготовлено з міцного пластику Розмір 12 х 5,5 см. 21 

77 Я досліджую світ. Правила 

дорожнього руху. Таблиці. 
1. Будова вулиці 

2. Будова дороги 

3. Дорожня розмітка 

4. Рух тротуарами 

5. Рух узбіччям 

6. Пішохідний перехід 

7. Перехід вулиці 

8. Острівець безпеки 

9. Перехід дороги з домашніми тваринами 

10. Обмежена оглядовість у населеному пункті 

11. Обмежена оглядовість на заміських дорогах 

12. Перехід дороги за умов обмеженої оглядовості 

13. Перехід вулиці (дороги) за несприятливих умов 

14. Світлофори 

15. Сигнали регулювальника 

16. Дорожні знаки. Попереджувальні знаки 

17. Дорожні знаки. Знаки пріоритету 

18. Дорожні знаки. Заборонні знаки 

19. Дорожні знаки. Наказові знаки 

20. Дорожні знаки. Інформаційно-вказівні знаки 

21. Дорожні знаки. Знаки сервісу 

22. Види перехресть 

23. Перехід перехресть 

24. Безпечні місця для гри та розваг 

25. Безпека під час відпочинку 

26. Громадський транспорт 

1 



27. Перехід дороги після висадки із транспорту 

28. Поведінка у громадському транспорті 

29. Спеціальний транспорт 

30. Гальмівний шлях автомобіля 

31. Твій друг велосипед 

32. Правила для велосипедистів 
 

78    

79    

80 Демонстраційний набір 

моделей геометричних  

фігур( пластик ) 

Включає в себе: 

o 14 різних фігур у спільних розмірах (від 3см – до 6см) 

o Посібник з питань діяльності 

1 

81 Демонстраційний набір 

моделей геометричних тіл 

та фігур (дерев'яні)Д 40 

Розмір: в відповідності до діаметра кулі 60 мм. 

Тіла: Куля – 60мм, Конус – 60х120мм, Паралелопіпед – 60х120х30мм, 

Циліндр – 60х120мм, Куб – 60х60мм 

Фігури: Коло – 60х4мм, Прямокутник – 120х60х4 мм, Квадрат – 60х60х4мм, 

Трикутник – 60х120х4мм. 

2 

82 
Українська мова.1-4класи. 

Каліграфічні хвилинки в 

ТАБЛИЦЯХ. Навчальний 

посібник 

Таблиці 1-45. Зразки букв, буквосполучень, слів, речень 

Таблиці 46-58. Зразки букв за трудністю і подібністю їх написання 

Таблиці 59-64. Зразки текстів для перевірки графічних і технічних навичок 

письма 
 

1 

83 Дощечка Дроби. Дерево  Розмір рамки - 30х6х2 см 1 

84 

Математика. Таблиці. 3 

клас.  

1. Повторення. Числа першої сотні 

2. Буквене позначення геометричних фігур. Периметр трикутника 

3. Коло. Радіус кола. Діаметр кола 

4. Зв’язок дій додавання і віднімання 

5. Рівняння. Знаходження невідомого доданка 

6. Міри часу. Календар 

7. Міри часу. Годинник 

8. Повторення. Додавання і віднімання двоцифрових чисел 

9. Перевірка дії віднімання відніманням 

10. Розв’язування задач двома способами 

11-13. Повторення табличного множення і ділення 

14. Розв’язування задач на різницеве та кратне порівняння чисел 

15. Задачі на зведення до одиниці 

16. Знаходження значень виразів, що містять дії різного ступеня 

17. Знаходження невідомого дільника 

18. Ціна, кількість, вартість 

19. Переставний закон множення 

20-21. Нумерація трицифрових чисел 

22. Тисяча. Нумерація трицифрових чисел 

23. Нумерація трицифрових чисел 

24. Додавання і віднімання числа 1 

25. Додавання розрядних чисел 

26-27. Усне додавання і віднімання в межах 1000 

28. Міри довжини 

29. Додавання виду 540 + 230 

30. Віднімання виду 670 – 420 

31. Обчислення виду 130 + 70, 200 – 10 

32-33. Додавання і віднімання трицифрових чисел 

34. Міри маси 

35. Додавання і віднімання з переходом через розряд 

1 



36. Додавання круглих трицифрових чисел із переходом через розряд 

37. Віднімання круглих трицифрових чисел із переходом через розряд 

38. Письмове додавання двоцифрових чисел 

39. Письмове додавання трицифрових чисел без переходу через розряд 

40. Письмове віднімання двоцифрових чисел 

41. Письмове віднімання трицифрових чисел без переходу через розряд 

42. Письмове додавання трицифрових чисел із переходом через розряд 

43. Письмове віднімання трицифрових чисел із переходом через розряд 

44-45. Письмове додавання і віднімання трицифрових чисел 

46. Додавання і віднімання способом округлення 

47. Закріплення письмового додавання і віднімання дво цифрових чисел 

48. Множення чисел 10 і 100 

49. Множення та ділення на 10 і на 100 

50. Множення розрядних чисел на одноцифрове число 

51. Ділення розрядних чисел на одноцифрове число 

52. Ділення числа на добуток 

53. Ділення круглого числа на кругле 

54. Множення суми на число 

55. Множення числа на суму 

56. Множення на двоцифрове число 

57. Ділення суми на число 

58. Перевірка дій ділення і множення 

59. Частини 

60. Ділення з остачею 

61. Письмове множення на одноцифрове число 

62. Письмове ділення на одноцифрове число 

63-72. Схеми задач 
 

85 Математика в таблицях. 2 

клас. 

Кількість сторінок 88 

 
1 

86 

Анатомічна модель торс 

тіло людини органи тіла 

людини висота 28 см 

  

Модель торсу людини заввишки 28 см, виготовлена з пластмаси з 

застосуванням кольорового кодрования і зображує будову внутрішніх органів 

людини. Модель може бути використана при проведенні лабораторних робіт, 

в цьому випадку рекомендується купувати 10-15 моделей на кабінет. 

Додаткові фото за запитом 

Склад моделі: 

 тулуб людини 

 голова людини в розрізі 

 легкі 

 серце 

 печінка 

 шлунок 

 товстий і тонкий кишечник 

1 

87 Мистецтво. Образотворче 

мистецтво. Поурочні 

комплекти наочності для 

інтерактивних лепбуків 

школяра. 1 клас. НУШ 

  

Кількість сторінок: 58 

Обкладинка: М'яка 

1 

88 Набір для творчості 

«Вчимося рахувати» (48 

Набір для творчості, вчимося рахувати, 48 цифр на магнітах. 
1 



цифр на магнітах) 

89 Англійська мова. 

Classroomdecoration.Компл

ект плакатів для кабінету 

вчителя англійської мови 
 

Комплект плакатів для декорування кабінету вчителя англійської мови. 

Кількість сторінок 32  
Ілюстрації Кольорові 1 

90 Англійська мова. Правила 

читання. Комплект 

наочності для початкового 

навчання. 
 

Посібник складається із таблиць, на кожній з яких зображено букву або 

сполучення букв, транскрипційний знак та опорні слова з малюнками. 

Пропонований матеріал допоможе запам’ятати основні правила читання 

англійською мовою, засвоїти вимову та правопис англійських слів, збагатити 

словниковий запас, розвинути зв’язне мовлення та фонетичний слух у дітей, 

урізноманітнить і пожвавить навчальний процес відповідно до Державного 

стандарту початкової освіти та типових освітніх програм. 

1 

91 Англійська мова. 

Classroomdecoration.Компл

ектплакатів для кабінету 

вчителя англійської мови 
 

Комплект плакатів для декорування кабінету вчителя англійської мови. 

Кількість сторінок 32  
Ілюстрації Кольорові 1 

92 Англійська мова. Правила 

читання. Комплект 

наочності для початкового 

навчання. 
 

Посібник складається із таблиць, на кожній з яких зображено букву або 

сполучення букв, транскрипційний знак та опорні слова з малюнками. 

Пропонований матеріал допоможе запам’ятати основні правила читання 

англійською мовою, засвоїти вимову та правопис англійських слів, збагатити 

словниковий запас, розвинути зв’язне мовлення та фонетичний слух у дітей, 

урізноманітнить і пожвавить навчальний процес відповідно до Державного 

стандарту початкової освіти та типових освітніх програм. 

1 

93 

Українська мова 1 кл. 

Картки для розвитку 

мовлення учнів. 

У посібнику запропоновано картки з малюнками та завданнями для розвитку 

зв'язного мовлення, спостережливості, уяви та творчих можливостей 

першокласників. Учитель може використовувати картки для організації 

роботи в парах, творчих і наукових групах, ігрової діяльності, змагань із 

словесної винахідливості на різних етапах уроку, а також як індивідуальні 

вправи. Для учнів 1-го класу, вчителів, батьків. 

1 

94 Лабораторна модель 

механічного годинника, 

настільна (24 години, 

годинна, хвилинна 

стрілки, лабораторна) 

Часовий циферблат виготовлений з деревини, має три рухомі стрілки: 

годинна, хвилинна і секундна. Ціна поділки шкали циферблата - 1 хв. Час 

позначено арабськими цифрами, при цьому зовнішнє коло демонструє 

позначення часу щохвилини, середнє коло демонструє почасово (числа від 1 

до 12), а внутрішнє коло демонструє позначення часу почасово в 24-х 

годинному форматі часу (числа від 13 до 24). Годинник виконаний у вигляді 

моделі має підставку.Матеріал: натуральне дерево.Розмір: діаметр - 180 мм. 

 

3 

95 Пальчиковий театр 

РУКАВИЧКА (6 

персонажів) 

У набір входить 6персонажів, розміром 10 см, котрі запаковані у 
спеціальний мішечок з віконцем слюдою. 1 

96 Дитячий театр. Казки. 

Випуск 1-2. НУШ 
Кількість сторінок - 32 1 

97 Лепбук Моя Україна Формат: 47,5х38,5х1 см 
Розмір складеного лепбука — 47,5*38,5*1 см. 
У розгорнутому вигляді — 97 см. 

1 

98 Дерев’яна гра. 
Англійський алфавіт із 
годинником і 
рахівницею 

Розміри навчальної панелі: 32,6 x 32 x 2,3 см. Виконана повністю з 
дерева, використані нешкідливі барвники. Розвивальна дерев'яна 
іграшка відповідає стандартам якості та безпеки EN71 і ASTM. 2 

99 Комплект таблиць 
«Граматика англійської 
мови». 1–4 класи. 

Кількість сторінок 16 Ілюстрації Кольорові Формат 420х600 мм 
Палітурка М'яка 
 

1 

100 Плакат.Англійськамова.
Кольори 

10 кольорів і 4 пори року для наочного засвоєння і легкого 1 



запам'ятовування.Формат: 62х89 см 

101 Англійський алфавіт. 
Комплект наочності. 
Букви. Вірші та пісні 
для вивчення алфавіту. 
Сценарії до свята 
Букваря. ABC Party. 

Сторінок52 
Формат60х84/8 (205x290 мм) 
Обкладинка Мягкая 
 

1 

102 Українська мова та 
читання. 2 клас. 
Розвиток зв’язного 
мовлення. Таблиці. 

1. Звуки і буки. Склад. Наголос. алфавіт 

2. Речення 

3. Деформовані речення 

4. Країна Ввічливості та Доброти 

5. Скринька народної мудрості 

6. Мова і мовлення. Діалог. Звертання 

7. Речення і текст 

8. Будова тексту. Складання казки 

9. Засоби зв’язку речень у тексті 

10. Деформований текст 

11. Типи текстів 

12. Складання загадки 

13. Опис іграшки 

14. Складання казки 

15. Текст-розповідь 

16. Текст-опис 

17. Текст-міркування 

18. Складання записки 

19. Словник чемної дитини 

20. Творчі види робіт над текстами. Поширення речень 

21. Творчі види робіт над текстами. Добір рими 

22. Творчі види робіт над текстами. Редагування тексту 

23. Творчі види робіт над текстами. Добір заголовка 

24. Творчі види робіт над текстами. Складання текстів 
 

1 

103 Запрошуємо на ранкову 
зустріч. Комплект 
демонстраційних 
карток 

Кількість сторінок 35 Ілюстрації Кольорові Формат 210х300 мм 
 

1 

104 Набір для творчості 
"Вчимося рахувати"  (48 
цифр на магнітах) 

48 цифр на магнітах 1 

105 Набір  мірного  
посуду(пластиковий) 

Набір має складатися з чотирьох місткостей різного літражу, 

виготовлених з міцного напівпрозорого поліпропілену. Весь 

посуд має бути маркований метричною шкалою. 

Склад: 

- посуд, місткістю 500 мл – 1 од.; 

- посуд, місткістю 250 мл – 1 од.; 

- посуд, місткістю 100 мл – 1 од.; 

- посуд, місткістю 50 мл – 1 од.; 

- паспорт - 1 од. 
 

1 



106 Набір карток.Вивчаємо 
геометричні фігури. 

 Формат, мм:205х300 
 Мова видання:Українська 
 Клас: 1-4 
  

2 

107 Пальчиковий театр 
«Курочка  ряба»(4 
персонажі) 

Кожна одиниця товару виготовлена вручну, із застосуванням повної 
деталізації. Висота однієї лялечки: 8-9 см. Іграшки повністю 
зшиті. Подробнее в интернет-магазине детскихтоваров Розмір 
упаковки 16 х 24 х 3 см  

1 

108 Пальчиковий  театр 
«Колосок. Котик  
таПівник» (5 
персонажів) 

Кожна одиниця товару виготовлена вручну, із застосуванням повної 
деталізації. Висота однієї лялечки: 8-9 см. Іграшки повністю 
зшиті. Подробнее в интернет-магазине детскихтоваров Розмір 
упаковки 16 х 24 х 3 см   

1 

109 "Я досліджую світ.  
Громадянська та 
історична освітня 
галузь. Таблиці. 3-4 
класи." 

Кількість сторінок 36 Ілюстрації Кольорові Формат 490x690 мм 
 

1 

 
Примітка:до усіх вищезазначених матеріалів (товарів), що містять посилання на конкретні торговельну 

марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, 

застосовується вираз «або еквівалент». Це використовується для зручності наведення характеристик і не є 

вимогою постачання даної конкретної торгівельної марки, патенту, конструкції або типу предмета 

закупівлі, джерело його походження або виробника. Усі показники та функціональні можливості еквіваленту 

мають бути не гіршими, ніж у зазначеного матеріалу (товару).  

 


