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Технічні вимоги до предмету закупівлі 

«Навчальні засоби для комплектування молодших класів НУШ СЗШ №99 м.Львова» 

 (ДК 021:2015:39160000-1: Шкільні меблі) 

Обладнання для навчальних кабінетів 

№ 

№

\

з

/

п 

Назва обладнання Характеристики обладнання 
Кількість 

шт. 

1.  Спеціалізоване 

програмне забезпечення 

«Електронний освітній 

ресурс з біології»:  

 

Спеціалізоване програмне забезпечення «Електронний освітній 

ресурс з біології»:  

Електронний освітній ресурс з біології повинен включати: 

- методичні рекомендації з біології, щодо виконання лабораторних 

робіт та практичних робіт відповідно до чинної навчальної програми 

Міністерства освіти і науки України з біології для загальноосвітніх 

навчальних закладів; 

- не менше ніж 25 унікальних інтерактивних завдань; 

- не менше 5 віртуальних експериментів для вивчення явищ з курсу 

біології. 

Вимоги до методичних рекомендацій та інтерактивних завдань до 

них: 

- методичні рекомендації повинні містити теоретичні відомості та 

рекомендації щодо проведення експерименту; 

- усі завдання мають бути структуровані за темами навчальної 

програми з курсу біології; 

- можливість внесення даних та додавання зображень щодо 

результатів експерименту в онлайн-режимі; 

- можливість збереження та надсилання звіту про виконання 

інтерактивного завдання електронною поштою; 

- можливість виконати завдання повторно необмежену кількість раз. 

Вимоги до віртуальних експериментів: 

- усі експерименти мають бути структуровані за темами навчальної 

програми з курсу біології; 

- повинні наочно демонструвати те чи інше фізичне явище із 

можливістю зміни параметрів моделі в ході симуляції експерименту; 

- наявність завдань із ігровою складовою; 

- можливість виконати завдання повторно необмежену кількість раз. 

ЕОР повинен мати захист та керування авторськими правами 

(підтримка функцій DRM). 

- Наявність грифу МОН «рекомендовано» або «схвалено» (у складі 

пропозиції необхідно надати копію документа про надання грифа 

МОН, разом із копією висновку державної санітарно-

епідеміологічної експертизи та листом авторизації від виробника або 

його офіційного представника, із зазначенням найменування 

замовника, учасника та номера тендера в системі публічних 

закупівель). 
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2.  Мікроскоп шкільний Використовується мікроскоп шкільний в кабінеті біології 

загальноосвітнього навчального закладу під час проведення 

лабораторних робіт. 

Комплектація: 

штатив з фокусуючим механізмом (макро- і мікро гвинти); 

основа з освітлювальною лінзою-дзеркалом; 

кронштейн з предметним столиком; 

револьверний пристрій з об’єктивами; 

монокулярна насадка з окуляром; 

диска з діафрагмами; 

предметний столик, на якому встановлені пружинні тримачі. 

Технічні характеристики: 

збільшення мікроскопа 50х 125х 500х (40х 100х 400х); 

збільшення об’єктивів 4х 10х 40х; 

збільшення окуляра 12,5х (10х); 

лінійне поле в просторі зображення 16 мм; 

механічна довжина тубуса 160 мм; 
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предметний столик 105х110 мм. 

3.  Набір мікропрепаратів 

«Загальна біологія» 

Набір мікропрепаратів «Загальна біологія» в складі: 

Зелені водорості. Вольвокс. 

Зелені водорості. Хлорела. 

Зелені водорості. Евглена зелена. 

Зелені водорості. Спірогіра. 

Зелені водорості. Улотрикс. 

Спорогон зозулиного льону. 

Гідра. 

Амеба. 

Інфузорія туфелька. 

Сорус папороті. 

Дріжджі. 

Поперечний зріз пиляка. 

Поперечний зріз зав’язі. 

Пилок сосни. 

Внутрішня будова стебла гілка липи. 

Внутрішня будова кореня. 

Внутрішня будова листка лист камелії. 

Тканина рослинного організму. Провідна. 

Тканина рослинного організму. Покривна. 

Тканина рослинного організму. Механічна. 

Тканина рослинного організму. Фотосентизуюча. 

Мітоз у клітинах кінчика кореня цибулі. 

Мейоз. 

Кров жаби. 

Шкірка цибулі. 
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4.  Набір мікропрепаратів 

«Ботаніка» 

Набір мікропрепаратів «Ботаніка» в складі: 

Зелені водорості. Вольвокс. 

Зелені водорості. Хлорела. 

Зелені водорості. Евглена зелена. 

Зелені водорості. Спірогіра. 

Зелені водорості. Улотрикс. 

Спорогон зозулиного льону. 

Поперечні зрізи: пилку. 

Поперечні зрізи: зав’язі. 

Пилок сосни. 

Внутрішня будова. Стебло. 

Внутрішня будова. Корінь. 

Внутрішня будова. Листок. 

Тканина рослинного організму. Провідна. 

Тканина рослинного організму. Покривна. 

Тканина рослинного організму. Механічна. 

15 

5.  Набір мікропрепаратів 

«Зоологія» 

Набір мікропрепаратів «Зоологія» в складі: 
Гідра (загальна структура). 

Ротовий апарат гідри. 

Планарія (кишківник). 

Аскарида (жіноча особина). 

Аскарида (розтин жіночих статевих органів). 

Сисун японський (копуляція пари). 

Кінцівка бджоли. 

Кінцівка мухи. 

Крило бджоли. 

Бджола (жало і мішечок з отрутою). 

Крило комара. 

Крило метелика. 

Кров жаби. 

Яйцеклітини жаби. 

Перо птаха. 

15 

6.  Набір мікропрепаратів 

«Гриби» 

Набір мікропрепаратів «Гриби» в складі: 
Дріжджі. 

Актиноміцет. 

Різопус. 

Гнойовик (гриб). 

Пеніцил (блакитна цвіль). 
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7.  Набір мікропрепаратів Набір мікропрепаратів «Анатомія» в складі: 15 
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«Анатомія» Типи м’язових тканин: гладенька, посмугована, скелетна. 

Кісткова тканина. 

Хрящ гіаліновий. 

Жирова тканина. 

Нервова тканина. 

Циліндричний епітелій. 

Багатошаровий епітелій. 

Плаский епітелій. 

Нейроепітелій (смакові рецептори). 

Кров людини. 

Шкіра людини. 

Жіночі хромосоми. 

Чоловічі хромосоми. 

Сперматозоїди людини. 

Яйцеклітина людини. 

8.  Набір мікропрепаратів 

«Біологія» 

Набір мікропрепаратів «Біологія» в скдаді:  
Пухка сполучна тканина. 

Спинний мозок. 

Нервові закінчення. 

Шлунок ссавця. 

Нирка. 

Артерія і вена. 

Кровоносні судини легені. 

Кровоносні судини нирки. 

Смаковий рецептор. 

Мазок з рота. 

Мазок сперми людини. 

Мітоз тваринної клітини. 

Гідра. 

Гідра, яєчники. 

Гідра, нирки. 

Папороть. 

Насіння кукурудзи. 

Спірогіра. 

Легені, ссавці. 

Товстий кишечник, ссавці. 

Трахея, ссавці. 

Підшлункова залоза, ссавці. 

Матка, ссавці. 

Селезінка, ссавці. 

Апікальна меристема кореня цибулі. 

15 

9.  Демонстраційне 

обладнання. Моделі 

”Серце 5-ти типів” 

Препарат містить 5 типів сердець, вбудованих у оргскло: риби (серце 

коропа), земноводного (серце жаби), рептилії (зміїне серце), птаха 

(серце голуба), ссавця (серце кролика). Це відмінний навчальний 

посібник для природничих наук, який дозволяє дізнатися більше про 

зовнішній вигляд та будову серця та наочно спостерігати наскільки 

складна структура цього органу та як відображається ступінь 

еволюційного розвитку.  

Зразок представлений в прозорому пластику. 

Розміри виробу: 160х750х250 мм. 
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10.  Демонстраційне 

обладнання. Моделі 

”Мозок 5-ти типів” 

Препарат містить 5 типів мізків, вбудованих у оргскло: риби (мозок 

коропа), земноводного(мозок жаби), рептилії (мозок змії), птаха 

(голуб мозок), ссавця (мозок кролика). 

Це відмінний навчальний посібник для природничих наук, який 

дозволяє дізнатися про зовнішній вигляд та будову мозку та наочно 

спостерігати наскільки складна структура цього органу та як 

відображається ступінь еволюційного розвитку. 

Розміри виробу: 164 х 78 х 24 мм. 

1 

11.  Демонстраційне 

обладнання 

”Скелет людини “ 

Використовується модель «Скелет людини» в кабінеті біології 

загальноосвітнього навчального закладу під час вивчення розділу 

«Людина». Модель демонструє базовий кістковий опорно-руховий 

апарат людини. Кінцівки кріпляться на гнучкій основі. Виготовлена зі 

спеціального пластику, що точно імітує кісткову тканину, має 

природні кольори,  є розбірною. 

Висота: 170 см. 

1 

12.  Демонстраційне Модель «Мітоз і мейоз клітини» призначена для використання в 1 
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обладнання 

”Схема мітозу і мейозу” 

загальноосвітніх закладах на уроках біології, в якості 

демонстраційного посібника з курсу загальної біології під час 

вивчення  тем «Будова і функції клітин. Поділ клітин», «Форми 

розмноження організмів». 

Модель «Мітоз і мейоз» – 9 шт. 

Паспорт. 

Пакувальна коробка. 

13.  Модель «Кругообіг води 

в природі» 

Модель призначена для використання в закладах освіти, в якості 

демонстраційного посібника при вивченні теми «Кругообіг води в 

природі». 

Матеріал: пластик, розфарбований в природні кольори. 
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14.  Прилад для порівняння 

вмісту СО2 у повітрі, що 

вдихається і видихається 

Прилад для порівняння вмісту СО2 у повітрі, що вдихається і 

видихається. В складі:  

пробірка – 2 шт. 

пробка гумова з двома отворами – 2 шт. 

шланг із трійником і мунд штуком – 1 шт. 

штатив–підставка 1 шт. 

коробка – 1 шт. 

інструкція – 1 шт. 

5 

15.  Прилад для виявлення 

дихального газообміну у 

рослин 

Прилад для виявлення дихального газообміну у рослин в складі: 

прилад – 1 шт. 

кришка приладу – 1 шт. 

сітка для зразка – 1 шт. 

манометр U – образний з покажчиками рівня – 1 шт. 

підставка для приладу – 1 шт. 

трубка сполучна – 1 шт. 

піпетка–дозатор – 1 шт. 
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16.  Набір реактивів для 

кабінету біології 

Набір реактивів для кабінету біології в складі: 
1. Пероксид водню, розчин 3% - 100 мл. 

2. Спирт медичний, етиловий 96% - 100 мл. 

3. Крохмаль - 100 г. 

4. Розчин йоду медичний, спиртовий 5% - 20 мл. 

5. Натрій хлорид - 100 мл. 

6. Миючі засоби (рідке мило, засіб для миття посуду) - 500мл/500мл. 

7. Добрива для кімнатних рослин (для квітучих, для декоративно-

листяних, універсальне)-500мл/500мл/500мл. 

1 

17.  Стіл для робототехніки Стіл для робототехніки з нішами під зберігання. 

Стільниця з бортами білого кольору виготовлена з ДСП: 18 мм; 

Габаритний розмір столу (ШхВхГ): 2036 х 803 х 1536 мм; 

Розміри стільниці по внутрішньому краю: 2000 х 1500 мм (розміри 

можуть змінюватись за індивідуальним запитом); 

Висота бортиків по краю стільниці: 70 мм; 

Висота поворотного ролику: 60 мм; 

Внутрішні розміри для зберігання лотків (ШхВхГ): 446 х 301 х 670 

мм; 

Виробник: Україна; 

Гарантія: 12 місяців. 

1 

18.  Набір інструменту для 

класу. 

 

Шаблони для побудови графіків функцій шкільного курсу 

математики. 
Склад набору: 

шаблони для побудови графіків функцій – не менше 11 шт; 

подвійні шаблони для побудови графіків функцій – не менше 3 шт.; 

інструкції щодо роботи з шаблонами – не менше 17 шт; 

паспорт – не менше 1 шт. 

До складу набору інструментів для класу повинно бути включено 

шаблони для побудови графіків 17 функцій шкільного курсу 

математики: 

y = sin х; 

y = cos у; 

y = |x|; 

y = 1/x; 

y = √x; 

y = x2; 

y =2x2; 

y = 1/2 x2; 

1 
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y = tg x; 

y = ctg x; 

y = x3; 

y = 2x3; 

y = 1/2 x 3; 

y = log а x, а = 1/2; 

y = log а x, а = 2; 

y = ах, а = 2; y=ах, а=1/2 ; 

Кожен з шаблонів повинен бути призначений для якісної побудови 

графіків функцій на класній дошці. 

Шаблони для побудови графіків функцій адаптовані для побудови 

графіків на класній дошці розміром не менше 900х1800 мм. 

19.  Набір стереометричний Набір стереометричний.  

Склад набору: 

Стереометричні фігури – не менше 10 шт: 

куля (висота не менше 8 см) – не менше 1 шт; 

куб (висота не менше 8 см) – не менше 1 шт; 

інші фігури (висота не менше 15,5 см) – 8 шт. 

Матеріал: високоякісний пластик. 
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20.  Модель демонстраційна  

"Одиниці об’єму" 
Набір «Одиниці об’єму» використовується в якості демонстраційного 

матеріалу під час вивчення математики, забезпечує формування в 

учнів понять: 

- об’єм  тіла; 

- одиниці об’єму; 

- об’єм куба; 

- об’єм паралелепіпеда; 

- розгортка куба; 

- площа  бічної поверхні; 

- ребро, вершина , діагональ  просторової фігури. 

   Склад комплекту: 

1.Дециметр кубічний у складі: 

-  кубики 1смх1смх1 см – 10 шт.; 

- палички 1смх1смх10 см – 9 шт.;   

- площини 1смх10смх10 см – 9 шт; 

- прозора ємність (1 дм3)  – 1 шт.; 

2. Метр кубічний (у натуральну величину, розбірний) у складі: 

- ребра куба (1 м)  – 12 шт.; 

- вершини куба – 8 шт.; 

- діагональ бічної поверхні – 1 шт.; 

- діагональ куба – 1 шт.;   

- бічна поверхня (1 м
2
) – 6 шт.; 

- паспорт  – 1 шт. 

1 

21.  Набір  "Одиниці площі" Набір  "Одиниці площі" 

Для доведення теорем про площі фігур. До складу набору  включено: 

- фігури квадратів (100 мм х 100 мм х 4 мм) – 100 шт.; 

- фігури квадратів (10 мм х 10 мм х 4 мм) – 300 шт.; 

- фігури трикутників рівнобедрених (зі сторонами: 100 мм х  

100 мм х 140 мм) –  20 шт.; 

- фігури трикутників (лівих) (з кутами: 30º, 60º, 90º) –  5 шт.; 

- фігури трикутників (правих) (з кутами: 30º, 60º, 90º) – 5 шт.; 

- фігура трикутника прямокутного (зі сторонами: 300 мм х 400 мм х 

500 мм) – 1 шт.; 

- паспорт  – 1 примірник; 

- споживча тара (футляр) – 1 шт. 

Всі геометричні фігури виконані з екологічно безпечного, 

кольорового матеріалу товщиною 2-3 мм.   

Фігура трикутника прямокутного (зі сторонами: 300 мм х 400 мм х 

500 мм) відрізняється кольором від решти геометричних фігур тому, 

що це передбачено методикою, особливостями його застосування у 

процесі роботи з набором. 

Кожна з геометричних фігур односторонньо покрита спеціальною 

магнітною плівкою, яка забезпечує тримання фігури на класній дошці. 

Набір «Одиниці площі» поміщено у футляр для його зберігання, 

транспортування та зручного використання у процесі роботи. 

1 

22.  Тренувальне поле для 

навчальних занять з 

Тренувальне поле для навчальних занять з робототехніки в 

складі: 

1 
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робототехніки Тренувальне поле для навчальних занять з робототехніки 

"Сортувальник" - 1 шт. 

Розміри: 

1500мм х 2000мм, 

Матеріал поля – вініл; 

Фон – білого кольору; 

Тренувальне поле для навчальних занять з робототехніки «Траєкторія 

Junior» - 1 шт. 

Розміри: 

1500мм х 2000мм, 

Матеріал поля – вініл; 

Фон – білого кольору; 

Тренувальне поле для навчальних занять з робототехніки «Гантель» - 

1 шт. 

Розміри:  

1500мм х 2000мм, 

Матеріал поля – вініл; 

Фон – білого кольору; 

 

23.  Барометр-анероїд  Барометр-анероїд демонстраційний - прилад, призначений для 

вимірювання атмосферного тиску механічним способом. Принцип 

роботи барометра-аденоїда заснований на впливі тиску на чутливу 

мембрану з розрідженим повітрям, у результаті чого, важільний 

механізм переміщає стрілку циферблату. 

Діаметр виробу: не менше 150 мм. 

1 

24.  Геометричні тіла з 

розгорткою 

Геометричні тіла з розгорткою. 
Склад: 

геометричні фігури – не менше 8 шт; 

коробка для зберігання набору – не менше 1 шт; 

паспорт на виріб – не менше 1 шт. 

Висота кожної фігури має бути не менше 8,0 см. 

В середині кожної фігури повинна розміщуватися площинна 

геометрична розгортка даної фігури, виготовлена з кольорового 

некрихкого матеріалу. 

Матеріал: прозорий некрихкий пластик. 

1 

25.  Колекції, гербарії, 

моделі, прилади 

 

Гербарій «Рослини природних зон України» 

Призначений для використання в якості демонстраційного або 

роздаткового матеріалу у природничо-освітній галузі. 

Гербарні зразки висушені, прикріплені до гербарних листів та 

поміщені в коробки. Підібрані відповідно до тем навчальної 

програми. 

Натуральний матеріал добре відпрепарований, не має пошкоджень, 

залишків субстрату, для кращої ідентифікації зразки 

супроводжуються фотозображеннями. 

Гербарій укомплектовано методичними матеріалами для 

використання в освітньому процесі. 

Гербарій містить зразки рослин: 

1. Дуб звичайний – 1 од. 

2. Липа серцелиста – 1од. 

3. Клен звичайний – 1 од. 

4. Робінія звичайна – 1 од. 

5. Горобина звичайна – 1 од. 

6. Горох мишачий – 1 од. 

7. Чебрець – 1 од. 

8. Парило звичайно – 1 од. 

9. Цибуля дика – 1 од. 

10. Пирій повзучий – 1 од. 

Кількість – 10 од. 

Розміри гербарного аркуша: 225х319 мм. 

1 

 

  
 


