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ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, 
ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне 
використання державних коштів» (зі змінами) 
НАЙМЕНУВАННЯ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ КОДУ: 
ЗАСОБИ НАВЧАННЯ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПРЕДМЕТНИХ КАБІНЕТІВ, ДК 021:2015 39160000-1 ШКІЛЬНІ МЕБЛІ 
ВИД ТА ІДЕНТИФІКАТОР ЗАКУПІВЛІ: відкриті торги  UA-2021-11-05-013719-b     
Обрунтування розміру бюджетного призначення: 
 субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих 
результатів"-  
1 050 695 грн. (Один мільйон п’ятдесят тисяч шістсот дев’яносто п’ять грн. 00 коп.); 
співфінансування субвенції з державного бюджету місцевому бюджету на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих 
результатів»-  116 750 грн. (Сто шістнадцять тисяч сімсот п’ятдесят  грн. 00 коп.) 
              Очікувана вартість предмету закупівлі: 1 167 445 грн. (Один мільйон сто шістдесят сім тисяч чотириста сорок п’ять грн. 
00 коп.) 
              Обгрунтування очікуваної вартістості предмету закупівлі: Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі 
здійснено на підставі отриманих від потенційних постачальників комерційних пропозицій із зазначенням діючих цін, а також 
моніторингу цін на даний вид продукції на сайтах у мережі Інтернет, які діють на дату прийняття рішення про закупівлю. 
Обгрунтування технічний та якісних характеристик предмета закупівлі: 
Технічні та якісні характеристики визначенні відповідно до потреб замовника та у відповідності до вимог до показників якості, які 
встановлюються законодавством України, та діючим стандартам, технічним умовам даного виду товару. Якість товару має 
підтверджуватися сертифікатами якості виробника/походження та/або іншими документами встановленого зразка, виданого 
відповідними органами, які підтверджують якість товару та дійсні на території України. 

Комплект засобів навчання для оснащення кабінету хімії 

Назва Товару 
(Учасник дописує конкретну 

марку, модель) 

Технічні, якісні характеристики Товару, що 
встановлюються Замовником 

Технічні, якісні 
характеристики Товару, 

що пропонуються 
учасником 

(Учасник зазначає конкретні 
характеристики 

запропонованого Товару, що 
мають відповідати (або бути 

кращими), встановленим 
Замовником) 

К-
сть 

Комплект мультимедійного 
обладнання 
  

А) Мультимедійний проєктор з короткофокусним об’єктивом та 
вбудованими інтерактивними функціями: 
Технологія 3LCD або 3DLP (кількість матриць не менше 3 (трьох)); 
світловий потік не менше 3200 ANSI люменів; 
роздільна здатність проєктора повинна бути WXGA, 1280 × 800 
пікселів; 
підтримуваний формат зображення: 16:10 
короткофокусний об'єктив (відношення проєкції не більше 0,4:1) 
Наявність функції корекції трапецеїдального спотворення по 
вертикалі та горизонталі; 
контрастність не менше 14000:1; 
ресурс роботи лампи не менше 5000 годин у стандартному 
режимі; 
комплект електронних стилуса (маркера, вказівки) не менше 2 
шт.; 
наявність пульту дистанційного управління; 
Інтерфейси не менше одного кожного з наступних портів: 
RS-232, Ethernet RJ-45, HDMI; VGA (15-pin), Відеовхід (RCA), 
Аудіовхід (Mini Jack 3,5 мм); USB Type A, USB Type B; 
наявність вбудованих інтерактивних функцій з автоматичним 
калібруванням; 
можливість використання двох інтерактивних стилусів одночасно; 
наявність функції розпізнавання дотиків пальців рук (не менше 5 
одночасних дотиків); 
наявність функції перегляду зображень та відеофайлів з USB-
накопичувачів; 
комплект для підвісу (кріплення до стіни/стелі); 
відстань від об’єктива проєктора до площини проекції не більше 1 
м; 
довжина інтерфейсного дроту - не менша, ніж необхідна для 
підключення пристрою до ПК педагогічного працівника у місці 
його встановлення; 
гарантія на проєктор не менше 3 років; 
гарантія на лампу проєктора не менше 1 року або 1000 годин в 
робочому режимі 
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Б) Маркерна дошка для мультимедійного проєктора: 
робоча поверхня матова, магнітно-маркерна, білого кольору, 
розрахована у тому числі для письма на ній маркерами на водній 
основі; Дошка повинна мати додаткові поверхні з обох боків, що 
закриваються, для написання на них крейдою; 
діагональ не менше 80″. Розмір та аспектне співвідношення 
робочої поверхні дошки має збігатися з розміром та аспектним 
співвідношенням проекційного зображення проєктора 
В) Базове програмне забезпечення для мультимедійного 
проєктора: 
для створення та перегляду інтерактивного навчального 
контенту; 
сумісне з ОС ПК педагогічного працівника; 
Г) Акустична система зовнішня або вбудована в проєктор: 
потужність не менше ніж 14 Вт 

Цифровий мікроскоп з 
камерою 

З можливістю фотографувати та експортувати результати на ПК 
для використання в інших комп’ютерних програмах; 
Технічні характеристики 
Максимальне збільшення: не менше 1280x 
Об'єктиви: лінзові на 4x, 10x, 40x 
Окуляри: WF5x або WF10x або WF16x 
Тип мікроскопії: світлого поля 
Фокусування: грубе 
Предметний столик: не менше 90 x 90 мм 
Підсвітка: нижня 
Тип освітлення: LED лампи 
Живлення від батарейок або від мережі 220В 
Насадка: монокулярна (оборот на 360º) 
Револьверна головка: на 3 об'єктиви, орієнтована всередину 
Скляна оптика 
Жорсткий кейс з ручками для перенесення 
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Цифрова документ-камера 

Цифрова документ-камера 
Забезпечує демонстрацію плоских документів форматом не менше 
А4. У комплект має входити програмне забезпечення для роботи з 
документ-камерою сумісне з ОС ПК педагогічного працівника, 
повинне мати інтерфейс українською мовою 
Тип камери – портативна; 
Роздільна здатність матриці в зчитувальному пристрої не менше 2 
МП, 1920х1080 
Площа захоплення не менше 297 x 420 мм 
Цифрове масштабування не менше 12x 
Лампа підсвічування світлодіодна 
Сумісність з картами пам’яті SD 
Вбудований мікрофон; 
штатив з можливістю рухів не гріше: вверх-вниз, вліво - вправо 
Діапазон повороту зображення не гріше  ± 90 ° 
Наявність роз'єму для замку Кенсінгтона 
Наявність пульта дистанційного керування. 
Гарантія не менше 24 місяців. 
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Персональний комп'ютер 
форм-фактора десктоп для 
вчителя 

процесор: 
підтримка набору інструкцій x86-64; кількість фізичних 
обчислювальних ядер без використання технологій розподілу 
ресурсів між ядрами - не менше ніж 4; кількість потоків - не 
менше ніж 8, кеш пам’ять - не менше ніж 6 MB; 
базова тактова частота - не менше ніж 3,7 GHz 
корпус: 
ATX/mATX/mini ITX tower, SFF, або інші 
блок живлення: 
не менше ніж 450 Вт; 
оперативна пам’ять: 
об'єм пам'яті - не менше ніж 16 GB для педагогічного працівника з 
частотою не менше ніж 80 % максимальної частоти модулів, з 
якими сумісний процесор 
накопичувач HDD або SSD: 
об'єм HDD - не менше ніж 1000 GB або SSD - не менше ніж 240 
GB; 
тип інтерфейсу - не гірше SATA, M.2 або еквівалентних 
графічний адаптер: 
інтегрований або дискретний з підтримкою одночасної роботи не 
менше ніж 2 пристроїв незалежного графічного виводу 
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(відеомоніторів) для робочого місця педагогічного працівника; 
апаратна підтримка DirectX; 
апаратна підтримка OpenGL 
звуковий адаптер: 
інтегрований або дискретний 
мережевий адаптер Ethernet: 
інтегрований або дискретний; 
з підтримкою стандартів 100BASE-TX та 1000BASE-T 
зовнішні інтерфейси: 
Підтримка сучасних зовнішніх інтерфейсів, таких як: 
не менше ніж 2 шт. USB 2.0; 
не менше ніж 1 шт. USB 3.0; 
Ethernet-порт (RJ-45); 
VGA, або DVI, або HDMI (обов'язково для педагогічного 
працівника); 
порт для підключення стереогарнітури (роз'єм під штекер TRS 3.5 
mm) 
клавіатура: 
стандартна, містить не менше ніж 101 клавішу, з окремим блоком 
клавіш для набору цифр; 
розмір будь-якої окремої клавіші має бути не менше середнього 
розміру основних літерних клавіш; 
латинсько-кирилична, з нанесеними літерами латинського (US 
International) та українського алфавіту; 
тип інтерфейсу - USB або еквівалентний; 
маніпулятор типу "миша" 
технологія - оптична; 
тип підключення - USB-інтерфейс; 
кількість кнопок - не менше ніж 3: ліва, права, колесо-кнопка для 
скролінгу; 
відеомонітор: 
розмір діагоналі - не менше ніж 21,5" для комп'ютера 
педагогічного працівника; 
технологія - LCD або LED, або WLED; 
тип матриці – IPS; 
час реакції матриці – не більше 5 мс; 
контрастність – не менше 1000:1 (статична) 
не менше ніж 1 порт VGA, або DVI, або HDMI, або DisplayPort; 
роздільна здатність - не менше ніж 1920 × 1080 для комп'ютера 
педагогічного працівника; 
кут огляду (горизонтальний/вертикальний) - не менше ніж 
178°/178° 
Операційна система: 
Microsoft® Windows® 10 Pro UKR, предінстальована з відповідною 
ліцензією та необмеженим терміном використання, з технологію 
ОЕМ активації ОА 3.0, з підтримкою роботи у локальній 
обчислювальній мережі, з україномовним інтерфейсом; 
наявність україномовної підтримки від виробника на території 
України; 
повноцінна підтримка роботи користувачів з особливими 
потребами; 
безкоштовне оновлення на весь період функціонування, але не 
менше 3 років; 
можливість динамічного оновлення дистанційно; 
наявність дистанційного робочого столу. 
Програмне забезпечення офісного призначення: 
Преінстальований ліцензійний пакет офісного програмного 
забезпечення сертифікований в Україні, пропрієтарний з 
україномовним інтерфейсом, сумісний з обраною ОС, що 
підтримує роботу з основними файловими форматами, а також 
роботу з електронною поштою. Наявність україномовної підтримки 
від виробника на території України. 
Спеціалізоване програмне забезпечення для 
персонального комп'ютера форм-фактора десктоп: 
Інтерактивні мультимедійні електронні освітні ресурси 
(учасник повинен зазначити конкретне найменування 
програмного забезпечення): (проінстальовані на комп’ютер), з 
терміном дії ліцензії не менше 3-х років. Інтерактивний 
мультимедійний застосунок з можливістю користування на 
інтерактивній поверхні, з можливістю роботи без підключення до 



мережі Інтернет та функціоналом для конструювання уроків. 
Мультимедійний підручник Хімія 8-10 класи; 
Мультимедійний підручник Органічна хімія 10-11 класи; 
Наявність бібліотеки з темами уроків, демонстрацій, лабораторних 
робіт (проінстальованих на комп’ютер). Кожна тема містить 
різноманітні мультимедійні засоби для її пояснення, а саме: 
зображення, та/або анімації, та/або анімації дикторський супровід, 
та/або анімації аудіо- та відеофрагменти тощо. Для перевірки 
знань передбачені контрольні запитання, завдання, тести. 
Наявність захисту та керування авторськими правами (підтримка 
функцій DRM). 
Програмний засіб для роботи з електронною 
книгою (учасник повинен зазначити конкретне 
найменування програмного забезпечення): (підручник, 
методичний посібник тощо), пропрієтарний, з україномовним 
інтерфейсом, з технологією захисту авторських прав DRM, який 
містить електронні підручники, що відповідають стандарту МОН 
України з ХІМІЇ (проінстальовані на комп’ютер), термін дії ліцензії 
не менше 1-го року; 
Всі електронні підручники повинні бути доступними для 
повноцінного використання через єдиний застосунок 
(«середовище»), що підтримує наступні функції: 
-   оновлення/завантаження електронних підручників через 
мережу Інтернет; 
-   автономна робота в режимі без підключення до мережі 
Інтернет (offline); 
-   збереження номера поточної сторінки при закритті/зміні 
поточного підручника, та переходу до цієї сторінки при 
повторному відкритті підручника; 
-   забезпечення роботи на операційних системах Microsoft 
Windows (версії 10); 
Кожен електронний підручник повинен повністю повторювати за 
версткою (розташуванням малюнків, текстів, шрифтів тощо) 
друкований аналог підручника того ж автора, який має 
відповідний гриф Міністерства освіти України або схвалений для 
використання у загальноосвітніх навчальних закладах, та мати 
функції: 
-   інтерактивного змісту, який забезпечує перехід по 
розділах/параграфах підручника; 
-   створення, зберігання нотаток (коментарів) безпосередньо у 
електронному підручнику; 
- повнотекстовий пошук із виділенням кольором знайденого 
«слова» та швидким переходом до наступного\попереднього 
знайденого «слова» у електронному підручнику. 

Персональний комп’ютер 
форм-фактора планшетний 
ПК для учня 

процесор: 
розрядність - не гірше 64-bit; 
кількість фізичних обчислювальних ядер без використання 
технологій розподілу ресурсів між ядрами - не менше ніж 4 
корпус: 
форм-фактор - планшетний ПК; 
пристрій-трансформер; 
корпус пиловологостійкий (клас захисту не нижче ніж IP52) 
стилус: 
у комплекті з персональним комп’ютером або окремо 
оперативна пам’ять: 
об’єм пам’яті - не менше 4 GB 
накопичувач HDD або SSD: 
об’єм - не менше ніж 128 GB для здобувача освіти 
графічний адаптер відеомонітор: 
інтегрований у корпус, сенсорний; 
розмір діагоналі не менше, ніж 11,6″; 
роздільна здатність не менше, ніж 1920 × 1080; 
кольоровий дисплей на активній матриці; 
тип матриці – IPS; 
звуковий адаптер: 
інтегрований; 
інтегровані динаміки та мікрофон 
веб-камера: 
фронтальна, не гірше 2 Мп 
мережевий адаптер Ethernet: 
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бездротовий, з підтримкою стандарту 
не гірше IEEE 802.11ac; 
наявність Bluetooth версії не нижче 5.0 
зовнішні інтерфейси: 
не менше ніж 2 порти USB Тип А (версії не гірше 3.0), 1 порт USB 
Тип С, 1 порт HDMI, 1 порт Ethernet-порт (RJ-45), 1 порт для 
підключення гарнітури (роз’єм під штекер TRS 3.5 mm) 
батарея: 
ємність не менше ніж 5000 mAh або забезпечення не менше 12 
годин автономної роботи 
клавіатура: 
латинсько-кирилична, з нанесеними літерами українського та 
латинського алфавітів, кількість клавіш не менше ніж 64 
операційна система: попередньо встановлена Microsoft 
Windows 10 Professional з україномовним інтерфейсом; 
наявність україномовної підтримки від виробника на території 
України; 
повноцінна підтримка роботи користувачів з особливими 
потребами; 
безкоштовне оновлення на весь період функціонування, але не 
менше 3 років; можливість динамічного оновлення дистанційно; 
наявність дистанційного робочого столу 
Спеціалізоване програмне забезпечення 
для персонального комп’ютера форм-фактора 
планшетний ПК: 
Інтерактивні мультимедійні електронні освітні ресурси 
(учасник повинен зазначити конкретне найменування 
програмного забезпечення): (проінстальовані на комп’ютер), з 
терміном дії ліцензії не менше 3-х років. Інтерактивний 
мультимедійний застосунок з можливістю користування на 
інтерактивній поверхні, з можливістю роботи без підключення до 
мережі Інтернет та функціоналом для конструювання уроків. 
Мультимедійний підручник Хімія 8-10 класи; 
Мультимедійний підручник Органічна хімія 10-11 класи; 
Наявність бібліотеки з темами уроків, демонстрацій, лабораторних 
робіт (проінстальованих на комп’ютер). Кожна тема містить 
різноманітні мультимедійні засоби для її пояснення, а саме: 
зображення, та/або анімації, та/або анімації дикторський супровід, 
та/або анімації аудіо- та відеофрагменти тощо. Для перевірки 
знань передбачені контрольні запитання, завдання, тести. 
Наявність захисту та керування авторськими правами (підтримка 
функцій DRM). 
Програмний засіб для роботи з електронною 
книгою (учасник повинен зазначити конкретне 
найменування програмного забезпечення): (підручник, 
методичний посібник тощо), пропрієтарний, з україномовним 
інтерфейсом, з технологією захисту авторських прав DRM, який 
містить електронні підручники, що відповідають стандарту МОН 
України з ХІМІЇ (проінстальовані на комп’ютер), термін дії ліцензії 
не менше 1-го року; 
Всі електронні підручники повинні бути доступними для 
повноцінного використання через єдиний застосунок 
(«середовище»), що підтримує наступні функції: 
-   оновлення/завантаження електронних підручників через 
мережу Інтернет; 
-   автономна робота в режимі без підключення до мережі 
Інтернет (offline); 
-   збереження номера поточної сторінки при закритті/зміні 
поточного підручника, та переходу до цієї сторінки при 
повторному відкритті підручника; 
-   забезпечення роботи на операційних системах Microsoft 
Windows (версії 10); 
Кожен електронний підручник повинен повністю повторювати за 
версткою (розташуванням малюнків, текстів, шрифтів тощо) 
друкований аналог підручника того ж автора, який має 
відповідний гриф Міністерства освіти України або схвалений для 
використання у загальноосвітніх навчальних закладах, та мати 
функції: 
-   інтерактивного змісту, який забезпечує перехід по 
розділах/параграфах підручника; 



-   створення, зберігання нотаток (коментарів) безпосередньо у 
електронному підручнику; 
- повнотекстовий пошук із виділенням кольором знайденого 
«слова» та швидким переходом до наступного\попереднього 
знайденого «слова» у електронному підручнику. 
Гарантія не менше ніж 12 місяців. 

Багатофункціональний 
пристрій (принтер-сканер-
копір) 

повинен забезпечувати друк у форматі паперу А4; 
принтер, сканер та копір для друку чорно-білих документів; 
технологія лазерного друку; 
швидкість друку в звичайному режимі не менше ніж 20 арк./хв.; 
максимальна роздільна здатність принтера-сканера-копіра, dpi - 
не менше 600x600; 
кількість копій за цикл не менше 99; 
вхідний лоток для паперу розрахований на не менше ніж 150 
листів; 
вихідний лоток для паперу розрахований на не менше ніж 100 
листів; 
тип сканера планшетний, вбудований в корпусі пристрою; 
максимальний формат оригіналу сканування не менше A4; 
наявність символьного ЖК-дисплею; 
підключення USB; 
стартовий комплект витратних матеріалів має забезпечувати не 
менше ніж 5000 видруків документів формату А4 із середнім 
заповненням сторінки не менше 5 %; 
витратні матеріали для моделі пристрою мають бути доступними 
для придбання в Україні; 
Гарантія не менше 12 місяців. 
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Маршрутизатор з 
бездротовою точкою доступу 

Підтримка стандартів не гірше IEEE 802.3, IEEE 802.3u 
Порти: не менше - 2 порти 10/100M RJ45 WAN, 3 порти 10/100M 
RJ45 LAN з авто-узгодженням; 
Підтримка протоколів не гірше TCP/IP, PPPoE, DHCP, ICMP, NAT, 
SNTP; 
Наявність вбудованого NAT і DHCP серверу з підтримкою 
резервування IP-адрес; 
Наявність вбудованого брандмаузера з підтримкою фільтрації по 
IP-адресах, доменних іменах і MAC-адресами; 
Підтримка управління смугою пропускання порту, дзеркалювання 
портів, підтримка VLAN на порти LAN; 
Наявність підтримки підключення/відключення від Інтернету в 
будь-який час доби у відповідності з встановленим розкладом; 
Наявність підтримки функцій контролю доступу; 
Наявність підтримки статистики трафіку; 
Можливість оновлення вбудованого програмного забезпечення 
(прошивки); 
наявність Web-управління. 
Бездротова точка доступу: 
Кількість антен не менше 2; 
Кількість LAN портів не менше 1; 
Стандарти не гірше 802.11n, 802.11 b/g; 
Швидкість безпровідного з'єднання не гірше 300Mbit/s; 
WEP не гірше 64/128/152; 
Наявність WPA/WPA2; 
Кількість підключених користувачів – не менше 30. 
Гарантія не менше 12 місяців 
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Модуль для зберігання та 
заряджання портативних 
комп’ютерів 

Конструктивні складові модуля: фасади, кришки верхня і нижня, 
боковини і полки виготовлені з металу, полімерне вандалостійке 
покриття; 
Складова модуля: відділення для зберігання кожного 
персонального комп’ютера форм-фактора ноутбук чи 
планшетного ПК, кількість відділень - не менше 15 шт.; 
З’ємна регульована по висоті полиця: не менше 1 шт.; 
Дверцята: металеві, ригельна система замикання; 
Конструктив повинен забезпечувати надійне зберігання всіх 
пристроїв; 
Інші вимоги: 
- забезпечення одночасного заряджання всіх персональних 
комп’ютерів форм-фактора ноутбук чи планшетних ПК; 
- модульна система корпусу, що дозволяє об'єднання декількох 
модулів в єдиний конструктив; 
- можливість настінного монтажу модуля; 
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- наявність електричного захисту від короткого замикання; 
- наявність вентиляційних отворів в боковинах по всій площі; 
- наявність з'ємного кабелю живлення довжиною не менше 3 м; 
- двостороннє підведення живлення; 
- наявність замку з комплектом ключів. 
Гарантійний термін: не менше 12 місяців. 

Цифровий вимірювальний 
комп'ютерний комплекс для 
кабінету хімії 

Цифровий вимірювальний комп’ютерний комплекс має можливість 
бездротової та/або дротової передачі даних (у тому числі USB) до 
ПК та/або до хмарного сервісу, має можливість виводу даних на 
екран пристрою та/або на екран ПК. Може забезпечувати 
автономний режим роботи. 
Комплекс супроводжується інструкцією з експлуатації, 
методичними матеріалами та програмним забезпеченням. 
Набір дротів у кількості, достатній для підключення датчиків; 
Методичні матеріали: 
методичні матеріали з проведення експериментів та лабораторних 
робіт на навчальних заняттях, а також проєктної діяльності 
здобувачів освіти з використанням цифрового обладнання. 
Характеристики програмного забезпечення цифрового 
вимірювального комп’ютерного комплексу: 
можливість збору даних одночасно з декількох датчиків; 
кілька режимів відображення даних: графіки, таблиці, тощо; 
експорт даних в редактор таблиць та інші програми; 
наявність версій програмного забезпечення OC, сумісних з ПК, з 
яким буде використовуватись; 
програмне забезпечення повинне мати інтерфейс українською 
мовою 
Датчик температури; 
Датчик температури (термопара); 
Датчик рН; 
Датчик освітленості; 
Датчик провідності; 
Датчик колориметрії; 
Датчик температури навколишнього середовища; 
Датчик кисню; 
  
Примітка: 
Кількісний та якісний склад цифрового вимірювального 
комп’ютерного комплексу, в т. ч. набір датчиків, для кабінету хімії 
визначено педагогічним працівником. 
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Комплект навчального 
лабораторного обладнання 
для проведення 
експерементальних та 
дослідницьких робіт 

Комплект необхідного лабораторного посуду та приладдя для 
проведення лабораторних робіт. Орієнтовний склад: чашки Петрі, 
пробки гумові, піпетки-дозатори різних об’ємів, тримач і штатив (з 
важкою основою або такою, що запобігає перекиданню) для 
пробірок, затискачі, лійки, пробірки, скляні палички, колби, 
лінійки тощо. Коробка для зберігання набору. 
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Набір хімічних реактивів 

Алюміній хлорид, 0,05 кг 
Амоній дихромат, 0,2 кг 
Амоній нітрат, 0,1 кг 
Амоній хлорид, 0,2 кг 
Аргентум (І) нітрат, 0,05 кг 
Барій нітрат, 0,1 кг 
Вугілля активоване. Вугілля активоване медичне, в упаковках 
Гідроген пероксид. Гідроген пероксид. Розчин 30 % або 35 %, 100 
мл 
Гліцерол, 100 мл 
Гліцин (амінооцтова кислота), 0,1 кг 
Глюкоза, 0,2 кг 
Дихлороетан 1,2-дихлороетан (або хлороформ), 0,2 л 
Етаналь. Ампула, об’ємом не більше 25 мл 
Етанол. Розчин, не менше 70 %, 500 мл 
Залізо. Ошурки або шматки тонкого дроту - 0,1 кг та порошок 
(залізо відновлене) - 0,1 кг 
Ізопропанол (пропан-2-ол), 500 мл 
Йод. Спиртовий розчин 5 % - 0,02 л 
Калій бромід, 0,1 кг 
Калій йодид, 0,1 кг 
Калій нітрат, 0,1 кг 
Кальцій карбід (ацетиленід), 0,2 кг. (Водонепроникна упаковка) 
Кальцій карбонат, 0,1 кг 
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Кальцій оксид, герметична упаковка, 0,2 кг 
Кальцій хлорид, 0,1 кг 
Не допускається кальцій хлорид гексагідрат 
Кислоти неорганічні (розчини): 
сульфатна кислота, 10 % розчин, 0,5 л; 
хлоридна кислота, 10 % розчин, 0,5 л. 
Кислоти органічні: 
А) етанова кислота (харчова), 9 % розчин, 1 л; 
Б) етанова кислота (оцтова есенція), 0,2 л; 
В) лимонна кислота (харчова), 0,05 кг 
Крохмаль, 0,1 кг 
Купрум (II) оксид. Порошок, 0,1 кг 
Купрум (II) сульфат пентагідрат. Мідний купорос, 0,5 кг 
Луги (тверді). Натрій гідроксид, 0,2 кг., та калій гідроксид, 0,05 кг 
Магній. Ошурки, 0,05 кг 
Магній оксид, 0,05 кг 
Магній нітрат, 0,1 кг 
Магній сульфат гептагідрат, 0,05 кг 
Манган (IV) оксид, 0,05 кг 
Мідь, 0,1 кг. Шматочки мідного дроту 
Натрій ацетат (етаноат), 0,2 кг 
Натрій гідрогенкарбонат, 0,5 к 
Натрій карбонат, 0,1 кг 
Натрій ортофосфат, 0,1 кг 
Натрій сульфід, 0,05 кг 
Натрій сульфат, 0,05 кг 
Натрій хлорид, 1 кг 
Нікель (II) сульфат, 0,05 кг 
Парафін медичний, 0,05 кг 
Сахароза, 0,2 кг 
Сірка. Порошок сірки колоїдної, 0,05 кг 
Ферум (II) сульфат, 0,05 кг. Допускається ферум (II) сульфат 
гептагідрат 
Ферум (III) оксид, 0,1 кг. 
Ферум (III) хлорид, 0,05 кг. Допускається у вигляді наногідрату. 
Герметична упаковка 
Фосфор червоний, 0,1 кг. Герметична упаковка 
Цинк гранульований, 0,1 кг. Порошок 
Цинк хлорид, 0,05 кг. 

  
Таблиця 2 

Комплект засобів навчання для оснащення кабінету біології 

Назва Товару 
(Учасник дописує конкретну 

марку, модель) 

Технічні, якісні характеристики Товару, що 
встановлюються Замовником 

Технічні, якісні 
характеристики 

Товару, що 
пропонуються 

учасником 
(Учасник зазначає 

конкретні характеристики 
запропонованого Товару, 

що мають відповідати 
(або бути кращими), 

встановленим 
Замовником) 

К-
сть 

Комплект мультимедійного 
обладнання 
  

А) Мультимедійний проєктор з короткофокусним 
об’єктивом та вбудованими інтерактивними функціями: 
Технологія 3LCD або 3DLP (кількість матриць не менше 3 
(трьох)); 
світловий потік не менше 3200 ANSI люменів; 
роздільна здатність проєктора повинна бути WXGA, 
1280 × 800 пікселів; 
підтримуваний формат зображення: 16:10 
короткофокусний об'єктив (відношення проєкції не більше 
0,4:1) 
Наявність функції корекції трапецеїдального спотворення 
по вертикалі та горизонталі; 
контрастність не менше 14000:1; 
ресурс роботи лампи не менше 5000 годин у стандартному 
режимі; 
комплект електронних стилуса (маркера, вказівки) не 
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менше 2 шт.; 
наявність пульту дистанційного управління; 
Інтерфейси не менше одного кожного з наступних портів: 
RS-232, Ethernet RJ-45, HDMI; VGA (15-pin), Відеовхід 
(RCA), Аудіовхід (Mini Jack 3,5 мм); USB Type A, USB Type 
B; 
наявність вбудованих інтерактивних функцій з 
автоматичним калібруванням; 
можливість використання двох інтерактивних стилусів 
одночасно; 
наявність функції розпізнавання дотиків пальців рук (не 
менше 5 одночасних дотиків); 
наявність функції перегляду зображень та відеофайлів з 
USB-накопичувачів; 
комплект для підвісу (кріплення до стіни/стелі); 
відстань від об’єктива проєктора до площини проекції не 
більше 1 м; 
довжина інтерфейсного дроту - не менша, ніж необхідна 
для підключення пристрою до ПК педагогічного 
працівника у місці його встановлення; 
гарантія на проєктор не менше 3 років; 
гарантія на лампу проєктора не менше 1 року або 1000 
годин в робочому режимі 
Б) Маркерна дошка для мультимедійного проєктора: 
робоча поверхня матова, магнітно-маркерна, білого 
кольору, розрахована у тому числі для письма на ній 
маркерами на водній основі; Дошка повинна мати 
додаткові поверхні з обох боків, що закриваються, для 
написання на них крейдою; 
діагональ не менше 80″. Розмір та аспектне 
співвідношення робочої поверхні дошки має збігатися з 
розміром та аспектним співвідношенням проекційного 
зображення проєктора 
В) Базове програмне забезпечення для мультимедійного 
проєктора: 
для створення та перегляду інтерактивного навчального 
контенту; 
сумісне з ОС ПК педагогічного працівника; 
Г) Акустична система зовнішня або вбудована в проєктор: 
потужність не менше ніж 14 Вт 

Цифровий мікроскоп з 
камерою (в кейсі) та 
комплектом мікропрепаратів 
  

Цифровий мікроскоп 
З можливістю фотографувати та експортувати результати 
на ПК для використання в інших комп’ютерних програмах; 
Технічні характеристики 
Максимальне збільшення: не менше 1280x 
Об'єктиви: лінзові на 4x, 10x, 40x 
Окуляри: WF5x або WF10x або WF16x 
Тип мікроскопії: світлого поля 
Фокусування: грубе 
Предметний столик: не менше 90 x 90 мм 
Підсвітка: нижня 
Тип освітлення: LED лампи 
Живлення від батарейок або від мережі 220В 
Насадка: монокулярна (оборот на 360º) 
Револьверна головка: на 3 об'єктиви, орієнтована 
всередину 
Скляна оптика 
Жорсткий кейс з ручками для перенесення 
Комплект мікропрепаратів: 
Мікропрепарати. Ботаніка – 1 од.: 
Постійні мікропрепарати вміщені в середовища, 
нерозчинні в воді. Мікропрепарати монтуються на 
стандартних предметних скельцях з використанням 
накривних скелець, оздоблені етикеткою, на якій 
зазначаються назва препарату українською та латинською 
мовами та його номер за переліком. Зрізи максимально 
тонкі, в один шар клітин, і мають всі таксономічні 
ознаки.  Забарвлені стійкими барвниками, що не 
порушують структуру об’єкта.  Об’єкт розташовується у 
центрі предметного скла. Набір мікропрепаратів 
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розміщується в спеціальних коробках з пазами для 
предметних скелець. Мікропрепарати постійні за терміном 
зберігання, чіткі, якісні (позбавлені бруду, сторонніх 
об'єктів), придатні для вивчення за допомогою шкільних 
мікроскопів або луп. 
Склад набору: зелені водорості: вольвокс, хлорела, 
євглена зелена, спірогіра, улотрикс; спорогон зозулиного 
льону; сорус папороті; поперечні зрізи: пилка, зав'язі; 
пилок сосни; внутрішня будова: стебло, корінь, листок; 
тканина рослинного організму: провідна, покривна, 
механічна, фотосинтезуюча. 
Мікропрепарати.  Зоологія – 1 од.: 
Постійні мікропрепарати вміщені в середовища, 
нерозчинні в воді. Мікропрепарати монтуються на 
стандартних предметних скельцях з використанням 
накривних скелець, оздоблені етикеткою, на якій 
зазначаються назва препарату латинською та українською 
мовами та його номер за переліком. Зрізи максимально 
тонкі, в один шар клітин, і мають всі таксономічні 
ознаки.  Забарвлені стійкими барвниками, що не 
порушують структуру об’єкта. Об’єкт розташовується у 
центрі предметного скла. Набір мікропрепаратів 
розміщується в спеціальних коробках з пазами для 
предметних скелець. Мікропрепарати постійні за терміном 
зберігання, чіткі, якісні (позбавлені бруду, сторонніх 
об'єктів), придатні для вивчення за допомогою шкільних 
мікроскопів або луп. 
Склад набору: 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. 
Мікропрепарати. Анатомія – 1 од.: 
Постійні мікропрепарати вміщені в середовища, 
нерозчинні у воді. Мікропрепарати монтуються на 
стандартних предметних скельцях з використанням 
накривних скелець, оздоблені етикеткою, на якій 
зазначаються назва препарату латинською та українською 
мовами та його номер за переліком. Зрізи максимально 
тонкі, в один шар клітин, і мають всі таксономічні 
ознаки.  Забарвлені стійкими барвниками, що не 
порушують структуру об’єкта. Об’єкт розташовується у 
центрі предметного скла. Набір мікропрепаратів 
розміщується в спеціальних коробках з пазами для 
предметних скелець. Мікропрепарати постійні за терміном 
зберігання, чіткі, якісні (позбавлені бруду, сторонніх 
об'єктів), придатні для вивчення за допомогою шкільних 
мікроскопів або луп. 
Склад набору: типи м'язових тканин: гладенька, 
посмугова, скелетна; кісткова; 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. 
Набір мікропрепаратів «Гриби» - 1од.: 
Постійні мікропрепарати вміщені в середовища, 
нерозчинні в воді. Мікропрепарати монтуються на 
стандартних предметних скельцях з використанням 
накривних скелець, оздоблені етикеткою, на якій 
зазначаються назва препарату українською мовою та його 
номер за переліком. Зрізи максимально тонкі, в один шар 
клітин, і мають всі таксономічні ознаки.  Забарвлені 
стійкими барвниками, що не порушують структуру об’єкта. 
Об’єкт розташовується у центрі предметного скла. Набір 
мікропрепаратів розміщується в спеціальних коробках з 
пазами для предметних скелець. Мікропрепарати постійні 
за терміном зберігання, чіткі, якісні (позбавлені бруду, 



сторонніх об'єктів), придатні для вивчення за допомогою 
шкільних мікроскопів або луп. 
Склад набору: дріжджі; актиноміцет; різопус; гнойовик 
(гриб); пеніцил (блакитна цвіль). 
Набір мікропрепаратів «Біологія 10-11 класи» - 
1од.: 
Постійні мікропрепарати вміщені в середовища, 
нерозчинні в воді. Мікропрепарати монтуються на 
стандартних предметних скельцях з використанням 
накривних скелець, оздоблені етикеткою, на якій 
подаються назва препарату латинською чи українською 
мовами та його номер за переліком. Зрізи максимально 
тонкі, в один шар клітин, і мають всі таксономічні ознаки. 
Забарвлені стійкими барвниками, що не порушують 
структуру об’єкта. Об’єкт розташовується у центрі 
предметного скла. Набір мікропрепаратів розміщується в 
спеціальних коробках з пазами для предметних скелець. 
Мікропрепарати постійні за терміном зберігання, чіткі, 
якісні (позбавлені бруду, сторонніх об'єктів). 
Склад набору: бактерії (коки, бацили, спірули); збудник 
ботулізму; пневмокок (збудник пневмонії та менінгіту); 
парамеція, кон’югація; мітоз, стадії (рослинна клітина); 
мітоз у тваринній клітині (аскарида); дрозофіла; 
хромосоми дрозофіли; кров рептилії; кров людини; 
яйцеклітина людини; дроблення яйця жаби; сперма жаби; 
чоловічі хромосоми людини; жіночі хромосоми людини. 

Цифрова документ-камера 

Цифрова документ-камера 
Забезпечує демонстрацію плоских документів форматом 
не менше А4. У комплект має входити програмне 
забезпечення для роботи з документ-камерою сумісне з 
ОС ПК педагогічного працівника, повинне мати інтерфейс 
українською мовою 
Тип камери – портативна; 
Роздільна здатність матриці в зчитувальному пристрої не 
менше 2 МП, 1920х1080 
Площа захоплення не менше 297 x 420 мм 
Цифрове масштабування не менше 6x 
Лампа підсвічування світлодіодна 
Вбудований мікрофон; 
штатив з можливістю рухів не гріше: вверх-вниз, вліво - 
вправо 
Діапазон повороту зображення не гріше  ± 90 ° 
Наявність роз'єму для замку Кенсінгтона 
Гарантія не менше 12 місяців. 
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Персональний комп'ютер 
форм-фактора десктоп для 
вчителя 

процесор: 
підтримка набору інструкцій x86-64; кількість фізичних 
обчислювальних ядер без використання технологій 
розподілу ресурсів між ядрами - не менше ніж 4; кількість 
потоків - не менше ніж 8, кеш пам’ять - не менше ніж 6 
MB; 
базова тактова частота - не менше ніж 3,7 GHz 
корпус: 
ATX/mATX/mini ITX tower, SFF, або інші 
блок живлення: 
не менше ніж 450 Вт; 
оперативна пам’ять: 
об'єм пам'яті - не менше ніж 16 GB для педагогічного 
працівника з частотою не менше ніж 80 % максимальної 
частоти модулів, з якими сумісний процесор 
накопичувач HDD або SSD: 
об'єм HDD - не менше ніж 1000 GB або SSD - не менше ніж 
240 GB; 
тип інтерфейсу - не гірше SATA, M.2 або еквівалентних 
графічний адаптер: 
інтегрований або дискретний з підтримкою одночасної 
роботи не менше ніж 2 пристроїв незалежного графічного 
виводу (відеомоніторів) для робочого місця педагогічного 
працівника; 
апаратна підтримка DirectX; 
апаратна підтримка OpenGL 
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звуковий адаптер: 
інтегрований або дискретний 
мережевий адаптер Ethernet: 
інтегрований або дискретний; 
з підтримкою стандартів 100BASE-TX та 1000BASE-T 
зовнішні інтерфейси: 
Підтримка сучасних зовнішніх інтерфейсів, таких як: 
не менше ніж 2 шт. USB 2.0; 
не менше ніж 1 шт. USB 3.0; 
Ethernet-порт (RJ-45); 
VGA, або DVI, або HDMI (обов'язково для педагогічного 
працівника); 
порт для підключення стереогарнітури (роз'єм під штекер 
TRS 3.5 mm) 
клавіатура: 
стандартна, містить не менше ніж 101 клавішу, з окремим 
блоком клавіш для набору цифр; 
розмір будь-якої окремої клавіші має бути не менше 
середнього розміру основних літерних клавіш; 
латинсько-кирилична, з нанесеними літерами латинського 
(US International) та українського алфавіту; 
тип інтерфейсу - USB або еквівалентний; 
маніпулятор типу "миша" 
технологія - оптична; 
тип підключення - USB-інтерфейс; 
кількість кнопок - не менше ніж 3: ліва, права, колесо-
кнопка для скролінгу; 
відеомонітор: 
розмір діагоналі - не менше ніж 21,5" для комп'ютера 
педагогічного працівника; 
технологія - LCD або LED, або WLED; 
тип матриці – IPS; 
час реакції матриці – не більше 5 мс; 
контрастність – не менше 1000:1 (статична) 
не менше ніж 1 порт VGA, або DVI, або HDMI, або 
DisplayPort; 
роздільна здатність - не менше ніж 1920 × 1080 для 
комп'ютера педагогічного працівника; 
кут огляду (горизонтальний/вертикальний) - не менше ніж 
178°/178° 
Операційна система: 
Microsoft® Windows® 10 Pro UKR, предінстальована з 
відповідною ліцензією та необмеженим терміном 
використання, з технологію ОЕМ активації ОА 3.0, з 
підтримкою роботи у локальній обчислювальній мережі, з 
україномовним інтерфейсом; 
наявність україномовної підтримки від виробника на 
території України; 
повноцінна підтримка роботи користувачів з особливими 
потребами; 
безкоштовне оновлення на весь період функціонування, 
але не менше 3 років; 
можливість динамічного оновлення дистанційно; 
наявність дистанційного робочого столу. 
Програмне забезпечення офісного призначення: 
Преінстальований ліцензійний пакет офісного 
програмного забезпечення сертифікований в Україні, 
пропрієтарний з україномовним інтерфейсом, сумісний з 
обраною ОС, що підтримує роботу з основними 
файловими форматами, а також роботу з електронною 
поштою. Наявність україномовної підтримки від виробника 
на території України. 
Спеціалізоване програмне забезпечення для 
персонального комп'ютера форм-фактора десктоп: 
Інтерактивні мультимедійні електронні освітні 
ресурси (учасник повинен зазначити конкретне 
найменування програмного 
забезпечення): (проінстальовані на комп’ютер), з 
терміном дії ліцензії не менше 3-х років. Інтерактивний 
мультимедійний застосунок з можливістю користування на 



інтерактивній поверхні, з можливістю роботи без 
підключення до мережі Інтернет та функціоналом для 
конструювання уроків. 
Мультимедійний підручник Біологія 7,8,10,11 класи; 
Наявність бібліотеки з темами уроків, демонстрацій, 
лабораторних робіт (проінстальованих на комп’ютер). 
Кожна тема містить різноманітні мультимедійні засоби для 
її пояснення, а саме: зображення, та/або анімації, та/або 
анімації дикторський супровід, та/або анімації аудіо- та 
відеофрагменти тощо. Для перевірки знань передбачені 
контрольні запитання, завдання, тести. 
Наявність захисту та керування авторськими правами 
(підтримка функцій DRM). 
Програмний засіб для роботи з електронною 
книгою (учасник повинен зазначити конкретне 
найменування програмного 
забезпечення): (підручник, методичний посібник тощо), 
пропрієтарний, з україномовним інтерфейсом, з 
технологією захисту авторських прав DRM, який містить 
електронні підручники, що відповідають стандарту МОН 
України з БІОЛОГІЇ (проінстальовані на комп’ютер), термін 
дії ліцензії не менше 1-го року; 
Всі електронні підручники повинні бути доступними для 
повноцінного використання через єдиний застосунок 
(«середовище»), що підтримує наступні функції: 
-   оновлення/завантаження електронних підручників 
через мережу Інтернет; 
-   автономна робота в режимі без підключення до мережі 
Інтернет (offline); 
-   збереження номера поточної сторінки при 
закритті/зміні поточного підручника, та переходу до цієї 
сторінки при повторному відкритті підручника; 
-   забезпечення роботи на операційних системах Microsoft 
Windows (версії 10); 
Кожен електронний підручник повинен повністю 
повторювати за версткою (розташуванням малюнків, 
текстів, шрифтів тощо) друкований аналог підручника 
того ж автора, який має відповідний гриф Міністерства 
освіти України або схвалений для використання у 
загальноосвітніх навчальних закладах, та мати функції: 
-   інтерактивного змісту, який забезпечує перехід по 
розділах/параграфах підручника; 
-   створення, зберігання нотаток (коментарів) 
безпосередньо у електронному підручнику; 
- повнотекстовий пошук із виділенням кольором 
знайденого «слова» та швидким переходом до 
наступного\попереднього знайденого «слова» у 
електронному підручнику. 

Персональний комп’ютер 
форм-фактора планшетний 
ПК для учня 

процесор: 
розрядність - не гірше 64-bit; 
кількість фізичних обчислювальних ядер без використання 
технологій розподілу ресурсів між ядрами - не менше ніж 
4 
корпус: 
форм-фактор - планшетний ПК; 
пристрій-трансформер; 
корпус пиловологостійкий (клас захисту не нижче ніж 
IP52) 
стилус: 
у комплекті з персональним комп’ютером або окремо 
оперативна пам’ять: 
об’єм пам’яті - не менше 4 GB 
накопичувач HDD або SSD: 
об’єм - не менше ніж 128 GB для здобувача освіти 
графічний адаптер відеомонітор: 
інтегрований у корпус, сенсорний; 
розмір діагоналі не менше, ніж 11,6″; 
роздільна здатність не менше, ніж 1920 × 1080; 
кольоровий дисплей на активній матриці; 
тип матриці – IPS; 
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звуковий адаптер: 
інтегрований; 
інтегровані динаміки та мікрофон 
веб-камера: 
фронтальна, не гірше 2 Мп 
мережевий адаптер Ethernet: 
бездротовий, з підтримкою стандарту 
не гірше IEEE 802.11ac; 
наявність Bluetooth версії не нижче 5.0 
зовнішні інтерфейси: 
не менше ніж 2 порти USB Тип А (версії не гірше 3.0), 1 
порт USB Тип С, 1 порт HDMI, 1 порт Ethernet-порт (RJ-
45), 1 порт для підключення гарнітури (роз’єм під штекер 
TRS 3.5 mm) 
батарея: 
ємність не менше ніж 5000 mAh або забезпечення не 
менше 12 годин автономної роботи 
клавіатура: 
латинсько-кирилична, з нанесеними літерами українського 
та латинського алфавітів, кількість клавіш не менше ніж 
64 
операційна система: попередньо встановлена Microsoft 
Windows 10 Professional з україномовним інтерфейсом; 
наявність україномовної підтримки від виробника на 
території України; 
повноцінна підтримка роботи користувачів з особливими 
потребами; 
безкоштовне оновлення на весь період функціонування, 
але не менше 3 років; можливість динамічного оновлення 
дистанційно; 
наявність дистанційного робочого столу 
Спеціалізоване програмне забезпечення 
для персонального комп’ютера форм-фактора 
планшетний ПК: 
Інтерактивні мультимедійні електронні освітні 
ресурси (учасник повинен зазначити конкретне 
найменування програмного 
забезпечення): (проінстальовані на комп’ютер), з 
терміном дії ліцензії не менше 3-х років. Інтерактивний 
мультимедійний застосунок з можливістю користування на 
інтерактивній поверхні, з можливістю роботи без 
підключення до мережі Інтернет та функціоналом для 
конструювання уроків. 
Мультимедійний підручник Біологія 7,8,10,11 класи; 
Наявність бібліотеки з темами уроків, демонстрацій, 
лабораторних робіт (проінстальованих на комп’ютер). 
Кожна тема містить різноманітні мультимедійні засоби для 
її пояснення, а саме: зображення, та/або анімації, та/або 
анімації дикторський супровід, та/або анімації аудіо- та 
відеофрагменти тощо. Для перевірки знань передбачені 
контрольні запитання, завдання, тести. 
Наявність захисту та керування авторськими правами 
(підтримка функцій DRM). 
Програмний засіб для роботи з електронною 
книгою (учасник повинен зазначити конкретне 
найменування програмного 
забезпечення): (підручник, методичний посібник тощо), 
пропрієтарний, з україномовним інтерфейсом, з 
технологією захисту авторських прав DRM, який містить 
електронні підручники, що відповідають стандарту МОН 
України з БІОЛОГІЇ  (проінстальовані на комп’ютер), 
термін дії ліцензії не менше 1-го року; 
Всі електронні підручники повинні бути доступними для 
повноцінного використання через єдиний застосунок 
(«середовище»), що підтримує наступні функції: 
-   оновлення/завантаження електронних підручників 
через мережу Інтернет; 
-   автономна робота в режимі без підключення до мережі 
Інтернет (offline); 
-   збереження номера поточної сторінки при 



закритті/зміні поточного підручника, та переходу до цієї 
сторінки при повторному відкритті підручника; 
-   забезпечення роботи на операційних системах Microsoft 
Windows (версії 10); 
Кожен електронний підручник повинен повністю 
повторювати за версткою (розташуванням малюнків, 
текстів, шрифтів тощо) друкований аналог підручника 
того ж автора, який має відповідний гриф Міністерства 
освіти України або схвалений для використання у 
загальноосвітніх навчальних закладах, та мати функції: 
-   інтерактивного змісту, який забезпечує перехід по 
розділах/параграфах підручника; 
-   створення, зберігання нотаток (коментарів) 
безпосередньо у електронному підручнику; 
- повнотекстовий пошук із виділенням кольором 
знайденого «слова» та швидким переходом до 
наступного\попереднього знайденого «слова» у 
електронному підручнику. 
Гарантія не менше ніж 12 місяців. 

Багатофункціональний 
пристрій (принтер-сканер-
копір) 

повинен забезпечувати друк у форматі паперу А4; 
принтер, сканер та копір для друку чорно-білих 
документів; 
технологія лазерного друку; 
швидкість друку в звичайному режимі не менше ніж 20 
арк./хв.; 
максимальна роздільна здатність принтера-сканера-
копіра, dpi - не менше 600x600; 
кількість копій за цикл не менше 99; 
вхідний лоток для паперу розрахований на не менше ніж 
150 листів; 
вихідний лоток для паперу розрахований на не менше ніж 
100 листів; 
тип сканера планшетний, вбудований в корпусі пристрою; 
максимальний формат оригіналу сканування не менше A4; 
наявність символьного ЖК-дисплею; 
підключення USB; 
стартовий комплект витратних матеріалів має 
забезпечувати не менше ніж 5000 видруків документів 
формату А4 із середнім заповненням сторінки не менше 5 
%; 
витратні матеріали для моделі пристрою мають бути 
доступними для придбання в Україні; 
Гарантія не менше 12 місяців. 
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Маршрутизатор з 
бездротовою точкою 
доступу 

Підтримка стандартів не гірше IEEE 802.3, IEEE 802.3u 
Порти: не менше - 2 порти 10/100M RJ45 WAN, 3 порти 
10/100M RJ45 LAN з авто-узгодженням; 
Підтримка протоколів не гірше TCP/IP, PPPoE, DHCP, ICMP, 
NAT, SNTP; 
Наявність вбудованого NAT і DHCP серверу з підтримкою 
резервування IP-адрес; 
Наявність вбудованого брандмаузера з підтримкою 
фільтрації по IP-адресах, доменних іменах і MAC-
адресами; 
Підтримка управління смугою пропускання порту, 
дзеркалювання портів, підтримка VLAN на порти LAN; 
Наявність підтримки підключення/відключення від 
Інтернету в будь-який час доби у відповідності з 
встановленим розкладом; 
Наявність підтримки функцій контролю доступу; 
Наявність підтримки статистики трафіку; 
Можливість оновлення вбудованого програмного 
забезпечення (прошивки); 
наявність Web-управління. 
Бездротова точка доступу: 
Кількість антен не менше 2; 
Кількість LAN портів не менше 1; 
Стандарти не гірше 802.11n, 802.11 b/g; 
Швидкість безпровідного з'єднання не гірше 300Mbit/s; 
WEP не гірше 64/128/152; 
Наявність WPA/WPA2; 
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Кількість підключених користувачів – не менше 30. 
Гарантія не менше 12 місяців 

Модуль для зберігання та 
заряджання портативних 
комп’ютерів 

Конструктивні складові модуля: фасади, кришки верхня і 
нижня, боковини і полки виготовлені з металу, полімерне 
вандалостійке покриття; 
Складова модуля: відділення для зберігання кожного 
персонального комп’ютера форм-фактора ноутбук чи 
планшетного ПК, кількість відділень - не менше 15 шт.; 
З’ємна регульована по висоті полиця: не менше 1 шт.; 
Дверцята: металеві, ригельна система замикання; 
Конструктив повинен забезпечувати надійне зберігання 
всіх пристроїв; 
Інші вимоги: 
- забезпечення одночасного заряджання всіх 
персональних комп’ютерів форм-фактора ноутбук чи 
планшетних ПК; 
- модульна система корпусу, що дозволяє об'єднання 
декількох модулів в єдиний конструктив; 
- можливість настінного монтажу модуля; 
- наявність електричного захисту від короткого 
замикання; 
- наявність вентиляційних отворів в боковинах по всій 
площі; 
- наявність з'ємного кабелю живлення довжиною не 
менше 3 м; 
- двостороннє підведення живлення; 
- наявність замку з комплектом ключів. 
Гарантійний термін: не менше 12 місяців. 
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Цифровий вимірювальний 
комп'ютерний комплекс для 
кабінету біології 

Цифровий вимірювальний комп’ютерний комплекс має 
можливість бездротової та/або дротової передачі даних (у 
тому числі USB) до ПК та/або до хмарного сервісу, має 
можливість виводу даних на екран пристрою та/або на 
екран ПК. Може забезпечувати автономний режим роботи. 
Комплекс супроводжується інструкцією з експлуатації, 
методичними матеріалами та програмним забезпеченням. 
Набір дротів у кількості, достатній для підключення 
датчиків; 
Методичні матеріали: 
методичні матеріали з проведення експериментів та 
лабораторних робіт на навчальних заняттях, а також 
проєктної діяльності здобувачів освіти з використанням 
цифрового обладнання. 
Характеристики програмного забезпечення цифрового 
вимірювального комп’ютерного комплексу: 
можливість збору даних одночасно з декількох датчиків; 
кілька режимів відображення даних: графіки, таблиці, 
тощо; 
експорт даних в редактор таблиць та інші програми; 
наявність версій програмного забезпечення OC, сумісних з 
ПК, з яким буде використовуватись; 
програмне забезпечення повинне мати інтерфейс 
українською мовою 
Датчик рН; 
Датчик освітленості; 
Датчик вологості; 
Датчик температури навколишнього середовища; 
Датчик частоти серцевих скорочень; 
  
Примітка: 
Кількісний та якісний склад цифрового вимірювального 
комп’ютерного комплексу, в т. ч. набір датчиків, для 
кабінету біології визначено педагогічним працівником. 
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Комплект навчального 
лабораторного обладнання 
для проведення 
експерементальних та 
дослідницьких робіт 

Комплект необхідного лабораторного посуду та приладдя 
для проведення лабораторних робіт. Орієнтовний склад: 
чашки Петрі, пробки гумові, піпетки-дозатори різних 
об’ємів, тримач і штатив (з важкою основою або такою, 
що запобігає перекиданню) для пробірок, затискачі, лійки, 
пробірки, скляні палички, колби, лінійки тощо. Коробка 
для зберігання набору. 
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Реактиви Набір реактивів для кабінету біології   1 



Пероксид водню, крохмаль, розчин йоду медичний, натрій 
хлорид, миючі засоби, добрива для кімнатних рослин, 
тощо 

  
Таблиця 3 

Комплект засобів навчання для оснащення кабінету математики 

Назва Товару 
(Учасник дописує 

конкретну марку, модель) 

Технічні, якісні характеристики Товару, що 
встановлюються Замовником 

Технічні, якісні 
характеристики Товару, 

що пропонуються 
учасником 

(Учасник зазначає конкретні 
характеристики 

запропонованого Товару, що 
мають відповідати (або бути 

кращими), встановленим 
Замовником) 

К-
сть 

Комплект 
мультимедійного 
обладнання 
  

А) Мультимедійний проєктор з короткофокусним об’єктивом та 
вбудованими інтерактивними функціями: 
Технологія 3LCD або 3DLP (кількість матриць не менше 3 (трьох)); 
світловий потік не менше 3200 ANSI люменів; 
роздільна здатність проєктора повинна бути WXGA, 1280 × 800 
пікселів; 
підтримуваний формат зображення: 16:10 
короткофокусний об'єктив (відношення проєкції не більше 0,4:1) 
Наявність функції корекції трапецеїдального спотворення по 
вертикалі та горизонталі; 
контрастність не менше 14000:1; 
ресурс роботи лампи не менше 5000 годин у стандартному режимі; 
комплект електронних стилуса (маркера, вказівки) не менше 2 
шт.; 
наявність пульту дистанційного управління; 
Інтерфейси не менше одного кожного з наступних портів: 
RS-232, Ethernet RJ-45, HDMI; VGA (15-pin), Відеовхід (RCA), 
Аудіовхід (Mini Jack 3,5 мм); USB Type A, USB Type B; 
наявність вбудованих інтерактивних функцій з автоматичним 
калібруванням; 
можливість використання двох інтерактивних стилусів одночасно; 
наявність функції розпізнавання дотиків пальців рук (не менше 5 
одночасних дотиків); 
наявність функції перегляду зображень та відеофайлів з USB-
накопичувачів; 
комплект для підвісу (кріплення до стіни/стелі); 
відстань від об’єктива проєктора до площини проекції не більше 1 
м; 
довжина інтерфейсного дроту - не менша, ніж необхідна для 
підключення пристрою до ПК педагогічного працівника у місці 
його встановлення; 
гарантія на проєктор не менше 3 років; 
гарантія на лампу проєктора не менше 1 року або 1000 годин в 
робочому режимі 
Б) Маркерна дошка для мультимедійного проєктора: 
робоча поверхня матова, магнітно-маркерна, білого кольору, 
розрахована у тому числі для письма на ній маркерами на водній 
основі; Дошка повинна мати додаткові поверхні з обох боків, що 
закриваються, для написання на них крейдою; 
діагональ не менше 80″. Розмір та аспектне співвідношення 
робочої поверхні дошки має збігатися з розміром та аспектним 
співвідношенням проекційного зображення проєктора 
В) Базове програмне забезпечення для мультимедійного 
проєктора: 
для створення та перегляду інтерактивного навчального контенту; 
сумісне з ОС ПК педагогічного працівника; 
Г) Акустична система зовнішня або вбудована в проєктор: 
потужність не менше ніж 14 Вт 
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Система інтерактивного 
опитування 

Ресивер – 1 шт. 
Діапазон: не менше 60м. 
Роз’єм: USB 
Пам’ять: не менше 4 Гб 
Потужність до 1000 пристроїв 
Пульт – 30 шт. 

  1 



Діапазон: не менше 60м. 
Можливість вводу за допомогою клавіш; 
При натисканні клавіші відповіді передача сигналу відбувається 
автоматично 
Можливість вручну ввести новий ідентифікаційний номер 
Наявність рідкокристалічного дисплею; 
Індикатори: підтвердження відповіді; встановлення каналів; рівень 
заряду батареї 
Радіочастотна технологія: до 80 сеансів можуть бути запущені в 
один час в безпосередній близькості один від одного 
Збереження працездатності поблизу з іншими бездротовими 
технологіями передачі даних. 

Цифрова документ-
камера 

Цифрова документ-камера 
Забезпечує демонстрацію плоских документів форматом не менше 
А4. У комплект має входити програмне забезпечення для роботи з 
документ-камерою сумісне з ОС ПК педагогічного працівника, 
повинне мати інтерфейс українською мовою 
Тип камери – портативна; 
Роздільна здатність матриці в зчитувальному пристрої не менше 2 
МП, 1920х1080 
Площа захоплення не менше 297 x 420 мм 
Цифрове масштабування не менше 6x 
Лампа підсвічування світлодіодна 
Вбудований мікрофон; 
штатив з можливістю рухів не гріше: вверх-вниз, вліво - вправо 
Діапазон повороту зображення не гріше  ± 90 ° 
Наявність роз'єму для замку Кенсінгтона 
Гарантія не менше 12 місяців. 
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Персональний комп'ютер 
форм-фактора десктоп 
для вчителя 

процесор: 
підтримка набору інструкцій x86-64; кількість фізичних 
обчислювальних ядер без використання технологій розподілу 
ресурсів між ядрами - не менше ніж 4; кількість потоків - не менше 
ніж 8, кеш пам’ять - не менше ніж 6 MB; 
базова тактова частота - не менше ніж 3,7 GHz 
корпус: 
ATX/mATX/mini ITX tower, SFF, або інші 
блок живлення: 
не менше ніж 450 Вт; 
оперативна пам’ять: 
об'єм пам'яті - не менше ніж 16 GB для педагогічного працівника з 
частотою не менше ніж 80 % максимальної частоти модулів, з 
якими сумісний процесор 
накопичувач HDD або SSD: 
об'єм HDD - не менше ніж 1000 GB або SSD - не менше ніж 240 GB; 
тип інтерфейсу - не гірше SATA, M.2 або еквівалентних 
графічний адаптер: 
інтегрований або дискретний з підтримкою одночасної роботи не 
менше ніж 2 пристроїв незалежного графічного виводу 
(відеомоніторів) для робочого місця педагогічного працівника; 
апаратна підтримка DirectX; 
апаратна підтримка OpenGL 
звуковий адаптер: 
інтегрований або дискретний 
мережевий адаптер Ethernet: 
інтегрований або дискретний; 
з підтримкою стандартів 100BASE-TX та 1000BASE-T 
зовнішні інтерфейси: 
Підтримка сучасних зовнішніх інтерфейсів, таких як: 
не менше ніж 2 шт. USB 2.0; 
не менше ніж 1 шт. USB 3.0; 
Ethernet-порт (RJ-45); 
VGA, або DVI, або HDMI (обов'язково для педагогічного 
працівника); 
порт для підключення стереогарнітури (роз'єм під штекер TRS 3.5 
mm) 
клавіатура: 
стандартна, містить не менше ніж 101 клавішу, з окремим блоком 
клавіш для набору цифр; 
розмір будь-якої окремої клавіші має бути не менше середнього 
розміру основних літерних клавіш; 
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латинсько-кирилична, з нанесеними літерами латинського (US 
International) та українського алфавіту; 
тип інтерфейсу - USB або еквівалентний; 
маніпулятор типу "миша" 
технологія - оптична; 
тип підключення - USB-інтерфейс; 
кількість кнопок - не менше ніж 3: ліва, права, колесо-кнопка для 
скролінгу; 
відеомонітор: 
розмір діагоналі - не менше ніж 21,5" для комп'ютера 
педагогічного працівника; 
технологія - LCD або LED, або WLED; 
тип матриці – IPS; 
час реакції матриці – не більше 5 мс; 
контрастність – не менше 1000:1 (статична) 
не менше ніж 1 порт VGA, або DVI, або HDMI, або DisplayPort; 
роздільна здатність - не менше ніж 1920 × 1080 для комп'ютера 
педагогічного працівника; 
кут огляду (горизонтальний/вертикальний) - не менше ніж 
178°/178° 
Операційна система: 
Microsoft® Windows® 10 Pro UKR, предінстальована з відповідною 
ліцензією та необмеженим терміном використання, з технологію 
ОЕМ активації ОА 3.0, з підтримкою роботи у локальній 
обчислювальній мережі, з україномовним інтерфейсом; 
наявність україномовної підтримки від виробника на території 
України; 
повноцінна підтримка роботи користувачів з особливими 
потребами; 
безкоштовне оновлення на весь період функціонування, але не 
менше 3 років; 
можливість динамічного оновлення дистанційно; 
наявність дистанційного робочого столу. 
Програмне забезпечення офісного призначення: 
Преінстальований ліцензійний пакет офісного програмного 
забезпечення сертифікований в Україні, пропрієтарний з 
україномовним інтерфейсом, сумісний з обраною ОС, що підтримує 
роботу з основними файловими форматами, а також роботу з 
електронною поштою. Наявність україномовної підтримки від 
виробника на території України. 
Спеціалізоване програмне забезпечення для 
персонального комп'ютера форм-фактора десктоп: 
Інтерактивні мультимедійні електронні освітні ресурси 
(учасник повинен зазначити конкретне найменування 
програмного забезпечення): (проінстальовані на комп’ютер), з 
терміном дії ліцензії не менше 3-х років. Інтерактивний 
мультимедійний застосунок з можливістю користування на 
інтерактивній поверхні, з можливістю роботи без підключення до 
мережі Інтернет та функціоналом для конструювання уроків. 
Мультимедійний підручник Математика 5-6 класи; 
Мультимедійний підручник Алгебра 10-11 класи; 
Мультимедійний підручник Геометрія 7-11 класи; 
Наявність бібліотеки з темами уроків, демонстрацій, лабораторних 
робіт (проінстальованих на комп’ютер). Кожна тема містить 
різноманітні мультимедійні засоби для її пояснення, а саме: 
зображення, та/або анімації, та/або анімації дикторський супровід, 
та/або анімації аудіо- та відеофрагменти тощо. Для перевірки 
знань передбачені контрольні запитання, завдання, тести. 
Наявність захисту та керування авторськими правами (підтримка 
функцій DRM). 
Програмний засіб для роботи з електронною 
книгою (учасник повинен зазначити конкретне 
найменування програмного забезпечення): (підручник, 
методичний посібник тощо), пропрієтарний, з україномовним 
інтерфейсом, з технологією захисту авторських прав DRM, який 
містить електронні підручники, що відповідають стандарту МОН 
України з МАТЕМАТИКИ, АЛГЕБРИ, ГЕОМЕТРІЇ (проінстальовані на 
комп’ютер), термін дії ліцензії не менше 1-го року; 
Всі електронні підручники повинні бути доступними для 
повноцінного використання через єдиний застосунок 



(«середовище»), що підтримує наступні функції: 
-   оновлення/завантаження електронних підручників через 
мережу Інтернет; 
-   автономна робота в режимі без підключення до мережі 
Інтернет (offline); 
-   збереження номера поточної сторінки при закритті/зміні 
поточного підручника, та переходу до цієї сторінки при 
повторному відкритті підручника; 
-   забезпечення роботи на операційних системах Microsoft 
Windows (версії 10); 
Кожен електронний підручник повинен повністю повторювати за 
версткою (розташуванням малюнків, текстів, шрифтів тощо) 
друкований аналог підручника того ж автора, який має 
відповідний гриф Міністерства освіти України або схвалений для 
використання у загальноосвітніх навчальних закладах, та мати 
функції: 
-   інтерактивного змісту, який забезпечує перехід по 
розділах/параграфах підручника; 
-   створення, зберігання нотаток (коментарів) безпосередньо у 
електронному підручнику; 
- повнотекстовий пошук із виділенням кольором знайденого 
«слова» та швидким переходом до наступного\попереднього 
знайденого «слова» у електронному підручнику. 

Персональний комп’ютер 
форм-фактора 
планшетний ПК для учня 

процесор: 
розрядність - не гірше 64-bit; 
кількість фізичних обчислювальних ядер без використання 
технологій розподілу ресурсів між ядрами - не менше ніж 4 
корпус: 
форм-фактор - планшетний ПК; 
пристрій-трансформер; 
корпус пиловологостійкий (клас захисту не нижче ніж IP52) 
стилус: 
у комплекті з персональним комп’ютером або окремо 
оперативна пам’ять: 
об’єм пам’яті - не менше 4 GB 
накопичувач HDD або SSD: 
об’єм - не менше ніж 128 GB для здобувача освіти 
графічний адаптер відеомонітор: 
інтегрований у корпус, сенсорний; 
розмір діагоналі не менше, ніж 11,6″; 
роздільна здатність не менше, ніж 1920 × 1080; 
кольоровий дисплей на активній матриці; 
тип матриці – IPS; 
звуковий адаптер: 
інтегрований; 
інтегровані динаміки та мікрофон 
веб-камера: 
фронтальна, не гірше 2 Мп 
мережевий адаптер Ethernet: 
бездротовий, з підтримкою стандарту 
не гірше IEEE 802.11ac; 
наявність Bluetooth версії не нижче 5.0 
зовнішні інтерфейси: 
не менше ніж 2 порти USB Тип А (версії не гірше 3.0), 1 порт USB 
Тип С, 1 порт HDMI, 1 порт Ethernet-порт (RJ-45), 1 порт для 
підключення гарнітури (роз’єм під штекер TRS 3.5 mm) 
батарея: 
ємність не менше ніж 5000 mAh або забезпечення не менше 12 
годин автономної роботи 
клавіатура: 
латинсько-кирилична, з нанесеними літерами українського та 
латинського алфавітів, кількість клавіш не менше ніж 64 
операційна система: попередньо встановлена Microsoft Windows 
10 Professional з україномовним інтерфейсом; 
наявність україномовної підтримки від виробника на території 
України; 
повноцінна підтримка роботи користувачів з особливими 
потребами; 
безкоштовне оновлення на весь період функціонування, але не 
менше 3 років; можливість динамічного оновлення дистанційно; 
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наявність дистанційного робочого столу 
Спеціалізоване програмне забезпечення 
для персонального комп’ютера форм-фактора 
планшетний ПК: 
Інтерактивні мультимедійні електронні освітні ресурси 
(учасник повинен зазначити конкретне найменування 
програмного забезпечення): (проінстальовані на комп’ютер), з 
терміном дії ліцензії не менше 3-х років. Інтерактивний 
мультимедійний застосунок з можливістю користування на 
інтерактивній поверхні, з можливістю роботи без підключення до 
мережі Інтернет та функціоналом для конструювання уроків. 
Мультимедійний підручник Математика 5-6 класи; 
Мультимедійний підручник Алгебра 10-11 класи; 
Мультимедійний підручник Геометрія 7-11 класи; 
Наявність бібліотеки з темами уроків, демонстрацій, лабораторних 
робіт (проінстальованих на комп’ютер). Кожна тема містить 
різноманітні мультимедійні засоби для її пояснення, а саме: 
зображення, та/або анімації, та/або анімації дикторський супровід, 
та/або анімації аудіо- та відеофрагменти тощо. Для перевірки 
знань передбачені контрольні запитання, завдання, тести. 
Наявність захисту та керування авторськими правами (підтримка 
функцій DRM). 
Програмний засіб для роботи з електронною 
книгою (учасник повинен зазначити конкретне 
найменування програмного забезпечення): (підручник, 
методичний посібник тощо), пропрієтарний, з україномовним 
інтерфейсом, з технологією захисту авторських прав DRM, який 
містить електронні підручники, що відповідають стандарту МОН 
України з МАТЕМАТИКИ, АЛГЕБРИ, ГЕОМЕТРІЇ (проінстальовані на 
комп’ютер), термін дії ліцензії не менше 1-го року; 
Всі електронні підручники повинні бути доступними для 
повноцінного використання через єдиний застосунок 
(«середовище»), що підтримує наступні функції: 
-   оновлення/завантаження електронних підручників через 
мережу Інтернет; 
-   автономна робота в режимі без підключення до мережі 
Інтернет (offline); 
-   збереження номера поточної сторінки при закритті/зміні 
поточного підручника, та переходу до цієї сторінки при 
повторному відкритті підручника; 
-   забезпечення роботи на операційних системах Microsoft 
Windows (версії 10); 
Кожен електронний підручник повинен повністю повторювати за 
версткою (розташуванням малюнків, текстів, шрифтів тощо) 
друкований аналог підручника того ж автора, який має 
відповідний гриф Міністерства освіти України або схвалений для 
використання у загальноосвітніх навчальних закладах, та мати 
функції: 
-   інтерактивного змісту, який забезпечує перехід по 
розділах/параграфах підручника; 
-   створення, зберігання нотаток (коментарів) безпосередньо у 
електронному підручнику; 
- повнотекстовий пошук із виділенням кольором знайденого 
«слова» та швидким переходом до наступного\попереднього 
знайденого «слова» у електронному підручнику. 
Гарантія не менше ніж 12 місяців. 

Багатофункціональний 
пристрій (принтер-сканер-
копір) 

повинен забезпечувати друк у форматі паперу А4; 
принтер, сканер та копір для друку чорно-білих документів; 
технологія лазерного друку; 
швидкість друку в звичайному режимі не менше ніж 20 арк./хв.; 
максимальна роздільна здатність принтера-сканера-копіра, dpi - не 
менше 600x600; 
кількість копій за цикл не менше 99; 
вхідний лоток для паперу розрахований на не менше ніж 150 
листів; 
вихідний лоток для паперу розрахований на не менше ніж 100 
листів; 
тип сканера планшетний, вбудований в корпусі пристрою; 
максимальний формат оригіналу сканування не менше A4; 
наявність символьного ЖК-дисплею; 
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підключення USB; 
стартовий комплект витратних матеріалів має забезпечувати не 
менше ніж 5000 видруків документів формату А4 із середнім 
заповненням сторінки не менше 5 %; 
витратні матеріали для моделі пристрою мають бути доступними 
для придбання в Україні; 
Гарантія не менше 12 місяців. 

Маршрутизатор з 
бездротовою точкою 
доступу 

Підтримка стандартів не гірше IEEE 802.3, IEEE 802.3u 
Порти: не менше - 2 порти 10/100M RJ45 WAN, 3 порти 10/100M 
RJ45 LAN з авто-узгодженням; 
Підтримка протоколів не гірше TCP/IP, PPPoE, DHCP, ICMP, NAT, 
SNTP; 
Наявність вбудованого NAT і DHCP серверу з підтримкою 
резервування IP-адрес; 
Наявність вбудованого брандмаузера з підтримкою фільтрації по 
IP-адресах, доменних іменах і MAC-адресами; 
Підтримка управління смугою пропускання порту, дзеркалювання 
портів, підтримка VLAN на порти LAN; 
Наявність підтримки підключення/відключення від Інтернету в 
будь-який час доби у відповідності з встановленим розкладом; 
Наявність підтримки функцій контролю доступу; 
Наявність підтримки статистики трафіку; 
Можливість оновлення вбудованого програмного забезпечення 
(прошивки); 
наявність Web-управління. 
Бездротова точка доступу: 
Кількість антен не менше 2; 
Кількість LAN портів не менше 1; 
Стандарти не гірше 802.11n, 802.11 b/g; 
Швидкість безпровідного з'єднання не гірше 300Mbit/s; 
WEP не гірше 64/128/152; 
Наявність WPA/WPA2; 
Кількість підключених користувачів – не менше 30. 
Гарантія не менше 12 місяців 
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Модуль для зберігання та 
заряджання портативних 
комп’ютерів 

Конструктивні складові модуля: фасади, кришки верхня і нижня, 
боковини і полки виготовлені з металу, полімерне вандалостійке 
покриття; 
Складова модуля: відділення для зберігання кожного 
персонального комп’ютера форм-фактора ноутбук чи планшетного 
ПК, кількість відділень - не менше 15 шт.; 
З’ємна регульована по висоті полиця: не менше 1 шт.; 
Дверцята: металеві, ригельна система замикання; 
Конструктив повинен забезпечувати надійне зберігання всіх 
пристроїв; 
Інші вимоги: 
- забезпечення одночасного заряджання всіх персональних 
комп’ютерів форм-фактора ноутбук чи планшетних ПК; 
- модульна система корпусу, що дозволяє об'єднання декількох 
модулів в єдиний конструктив; 
- можливість настінного монтажу модуля; 
- наявність електричного захисту від короткого замикання; 
- наявність вентиляційних отворів в боковинах по всій площі; 
- наявність з'ємного кабелю живлення довжиною не менше 3 м; 
- двостороннє підведення живлення; 
- наявність замку з комплектом ключів. 
Гарантійний термін: не менше 12 місяців. 
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Таблиця 4 

Комплект засобів навчання для оснащення кабінету географії 

Назва Товару 
(Учасник дописує 

конкретну марку, модель) 

Технічні, якісні характеристики Товару, що встановлюються 
Замовником 

Технічні, якісні 
характеристики Товару, 

що пропонуються 
учасником 

(Учасник зазначає конкретні 
характеристики 

запропонованого Товару, що 
мають відповідати (або бути 

кращими), встановленим 
Замовником) 

К-
сть 

Комплект мультимедійного А) Мультимедійний проєктор з короткофокусним об’єктивом та   1 



обладнання 
  

вбудованими інтерактивними функціями: 
Технологія 3LCD або 3DLP (кількість матриць не менше 3 (трьох)); 
світловий потік не менше 3200 ANSI люменів; 
роздільна здатність проєктора повинна бути WXGA, 1280 × 800 
пікселів; 
підтримуваний формат зображення: 16:10 
короткофокусний об'єктив (відношення проєкції не більше 0,4:1) 
Наявність функції корекції трапецеїдального спотворення по вертикалі 
та горизонталі; 
контрастність не менше 14000:1; 
ресурс роботи лампи не менше 5000 годин у стандартному режимі; 
комплект електронних стилуса (маркера, вказівки) не менше 2 шт.; 
наявність пульту дистанційного управління; 
Інтерфейси не менше одного кожного з наступних портів: 
RS-232, Ethernet RJ-45, HDMI; VGA (15-pin), Відеовхід (RCA), Аудіовхід 
(Mini Jack 3,5 мм); USB Type A, USB Type B; 
наявність вбудованих інтерактивних функцій з автоматичним 
калібруванням; 
можливість використання двох інтерактивних стилусів одночасно; 
наявність функції розпізнавання дотиків пальців рук (не менше 5 
одночасних дотиків); 
наявність функції перегляду зображень та відеофайлів з USB-
накопичувачів; 
комплект для підвісу (кріплення до стіни/стелі); 
відстань від об’єктива проєктора до площини проекції не більше 1 м; 
довжина інтерфейсного дроту - не менша, ніж необхідна для 
підключення пристрою до ПК педагогічного працівника у місці його 
встановлення; 
гарантія на проєктор не менше 3 років; 
гарантія на лампу проєктора не менше 1 року або 1000 годин в 
робочому режимі 
Б) Маркерна дошка для мультимедійного проєктора: 
робоча поверхня матова, магнітно-маркерна, білого кольору, 
розрахована у тому числі для письма на ній маркерами на водній 
основі; Дошка повинна мати додаткові поверхні з обох боків, що 
закриваються, для написання на них крейдою; 
діагональ не менше 80″. Розмір та аспектне співвідношення робочої 
поверхні дошки має збігатися з розміром та аспектним співвідношенням 
проекційного зображення проєктора 
В) Базове програмне забезпечення для мультимедійного проєктора: 
для створення та перегляду інтерактивного навчального контенту; 
сумісне з ОС ПК педагогічного працівника; 
Г) Акустична система зовнішня або вбудована в проєктор: 
потужність не менше ніж 14 Вт 

Цифрова документ-камера 

Цифрова документ-камера 
Забезпечує демонстрацію плоских документів форматом не менше А4. 
У комплект має входити програмне забезпечення для роботи з 
документ-камерою сумісне з ОС ПК педагогічного працівника, повинне 
мати інтерфейс українською мовою 
Тип камери – портативна; 
Роздільна здатність матриці в зчитувальному пристрої не менше 2 МП, 
1920х1080 
Площа захоплення не менше 297 x 420 мм 
Цифрове масштабування не менше 6x 
Лампа підсвічування світлодіодна 
Вбудований мікрофон; 
штатив з можливістю рухів не гріше: вверх-вниз, вліво - вправо 
Діапазон повороту зображення не гріше  ± 90 ° 
Наявність роз'єму для замку Кенсінгтона 
Гарантія не менше 12 місяців. 
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Персональний комп'ютер 
форм-фактора десктоп для 
вчителя 

процесор: 
підтримка набору інструкцій x86-64; кількість фізичних 
обчислювальних ядер без використання технологій розподілу ресурсів 
між ядрами - не менше ніж 4; кількість потоків - не менше ніж 8, кеш 
пам’ять - не менше ніж 6 MB; 
базова тактова частота - не менше ніж 3,7 GHz 
корпус: 
ATX/mATX/mini ITX tower, SFF, або інші 
блок живлення: 
не менше ніж 450 Вт; 
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оперативна пам’ять: 
об'єм пам'яті - не менше ніж 16 GB для педагогічного працівника з 
частотою не менше ніж 80 % максимальної частоти модулів, з якими 
сумісний процесор 
накопичувач HDD або SSD: 
об'єм HDD - не менше ніж 1000 GB або SSD - не менше ніж 240 GB; 
тип інтерфейсу - не гірше SATA, M.2 або еквівалентних 
графічний адаптер: 
інтегрований або дискретний з підтримкою одночасної роботи не 
менше ніж 2 пристроїв незалежного графічного виводу (відеомоніторів) 
для робочого місця педагогічного працівника; 
апаратна підтримка DirectX; 
апаратна підтримка OpenGL 
звуковий адаптер: 
інтегрований або дискретний 
мережевий адаптер Ethernet: 
інтегрований або дискретний; 
з підтримкою стандартів 100BASE-TX та 1000BASE-T 
зовнішні інтерфейси: 
Підтримка сучасних зовнішніх інтерфейсів, таких як: 
не менше ніж 2 шт. USB 2.0; 
не менше ніж 1 шт. USB 3.0; 
Ethernet-порт (RJ-45); 
VGA, або DVI, або HDMI (обов'язково для педагогічного працівника); 
порт для підключення стереогарнітури (роз'єм під штекер TRS 3.5 mm) 
клавіатура: 
стандартна, містить не менше ніж 101 клавішу, з окремим блоком 
клавіш для набору цифр; 
розмір будь-якої окремої клавіші має бути не менше середнього розміру 
основних літерних клавіш; 
латинсько-кирилична, з нанесеними літерами латинського (US 
International) та українського алфавіту; 
тип інтерфейсу - USB або еквівалентний; 
маніпулятор типу "миша" 
технологія - оптична; 
тип підключення - USB-інтерфейс; 
кількість кнопок - не менше ніж 3: ліва, права, колесо-кнопка для 
скролінгу; 
відеомонітор: 
розмір діагоналі - не менше ніж 21,5" для комп'ютера педагогічного 
працівника; 
технологія - LCD або LED, або WLED; 
тип матриці – IPS; 
час реакції матриці – не більше 5 мс; 
контрастність – не менше 1000:1 (статична) 
не менше ніж 1 порт VGA, або DVI, або HDMI, або DisplayPort; 
роздільна здатність - не менше ніж 1920 × 1080 для комп'ютера 
педагогічного працівника; 
кут огляду (горизонтальний/вертикальний) - не менше ніж 178°/178° 
Операційна система: 
Microsoft® Windows® 10 Pro UKR, предінстальована з відповідною 
ліцензією та необмеженим терміном використання, з технологію ОЕМ 
активації ОА 3.0, з підтримкою роботи у локальній обчислювальній 
мережі, з україномовним інтерфейсом; 
наявність україномовної підтримки від виробника на території України; 
повноцінна підтримка роботи користувачів з особливими 
потребами; 
безкоштовне оновлення на весь період функціонування, але не менше 
3 років; 
можливість динамічного оновлення дистанційно; 
наявність дистанційного робочого столу. 
Програмне забезпечення офісного призначення: 
Преінстальований ліцензійний пакет офісного програмного 
забезпечення сертифікований в Україні, пропрієтарний з 
україномовним інтерфейсом, сумісний з обраною ОС, що підтримує 
роботу з основними файловими форматами, а також роботу з 
електронною поштою. Наявність україномовної підтримки від 
виробника на території України. 
Спеціалізоване програмне забезпечення для персонального 
комп'ютера форм-фактора десктоп: 



Інтерактивні мультимедійні електронні освітні ресурси 
(учасник повинен зазначити конкретне найменування 
програмного забезпечення): (проінстальовані на комп’ютер), з 
терміном дії ліцензії не менше 3-х років. Інтерактивний мультимедійний 
застосунок з можливістю користування на інтерактивній поверхні, з 
можливістю роботи без підключення до мережі Інтернет та 
функціоналом для конструювання уроків. 
Мультимедійний підручник Географія 7-9 класи; 
Наявність бібліотеки з темами уроків, демонстрацій, лабораторних 
робіт (проінстальованих на комп’ютер). Кожна тема містить 
різноманітні мультимедійні засоби для її пояснення, а саме: 
зображення, та/або анімації, та/або анімації дикторський супровід, 
та/або анімації аудіо- та відеофрагменти тощо. Для перевірки знань 
передбачені контрольні запитання, завдання, тести. 
Наявність захисту та керування авторськими правами (підтримка 
функцій DRM). 
Програмний засіб для роботи з електронною книгою (учасник 
повинен зазначити конкретне найменування програмного 
забезпечення): (підручник, методичний посібник тощо), 
пропрієтарний, з україномовним інтерфейсом, з технологією захисту 
авторських прав DRM, який містить електронні підручники, що 
відповідають стандарту МОН України з ГЕОГРАФІЇ (проінстальовані на 
комп’ютер), термін дії ліцензії не менше 1-го року; 
Всі електронні підручники повинні бути доступними для повноцінного 
використання через єдиний застосунок («середовище»), що підтримує 
наступні функції: 
-   оновлення/завантаження електронних підручників через мережу 
Інтернет; 
-   автономна робота в режимі без підключення до мережі Інтернет 
(offline); 
-   збереження номера поточної сторінки при закритті/зміні поточного 
підручника, та переходу до цієї сторінки при повторному відкритті 
підручника; 
-   забезпечення роботи на операційних системах Microsoft Windows 
(версії 10); 
Кожен електронний підручник повинен повністю повторювати за 
версткою (розташуванням малюнків, текстів, шрифтів тощо) 
друкований аналог підручника того ж автора, який має відповідний 
гриф Міністерства освіти України або схвалений для використання у 
загальноосвітніх навчальних закладах, та мати функції: 
-   інтерактивного змісту, який забезпечує перехід по 
розділах/параграфах підручника; 
-   створення, зберігання нотаток (коментарів) безпосередньо у 
електронному підручнику; 
- повнотекстовий пошук із виділенням кольором знайденого «слова» та 
швидким переходом до наступного\попереднього знайденого «слова» у 
електронному підручнику. 

Персональний комп’ютер 
форм-фактора 
планшетний ПК для учня 

процесор: 
розрядність - не гірше 64-bit; 
кількість фізичних обчислювальних ядер без використання технологій 
розподілу ресурсів між ядрами - не менше ніж 4 
корпус: 
форм-фактор - планшетний ПК; 
пристрій-трансформер; 
корпус пиловологостійкий (клас захисту не нижче ніж IP52) 
стилус: 
у комплекті з персональним комп’ютером або окремо 
оперативна пам’ять: 
об’єм пам’яті - не менше 4 GB 
накопичувач HDD або SSD: 
об’єм - не менше ніж 128 GB для здобувача освіти 
графічний адаптер відеомонітор: 
інтегрований у корпус, сенсорний; 
розмір діагоналі не менше, ніж 11,6″; 
роздільна здатність не менше, ніж 1920 × 1080; 
кольоровий дисплей на активній матриці; 
тип матриці – IPS; 
звуковий адаптер: 
інтегрований; 
інтегровані динаміки та мікрофон 
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веб-камера: 
фронтальна, не гірше 2 Мп 
мережевий адаптер Ethernet: 
бездротовий, з підтримкою стандарту 
не гірше IEEE 802.11ac; 
наявність Bluetooth версії не нижче 5.0 
зовнішні інтерфейси: 
не менше ніж 2 порти USB Тип А (версії не гірше 3.0), 1 порт USB Тип 
С, 1 порт HDMI, 1 порт Ethernet-порт (RJ-45), 1 порт для підключення 
гарнітури (роз’єм під штекер TRS 3.5 mm) 
батарея: 
ємність не менше ніж 5000 mAh або забезпечення не менше 12 годин 
автономної роботи 
клавіатура: 
латинсько-кирилична, з нанесеними літерами українського та 
латинського алфавітів, кількість клавіш не менше ніж 64 
операційна система: попередньо встановлена Microsoft Windows 10 
Professional з україномовним інтерфейсом; 
наявність україномовної підтримки від виробника на території України; 
повноцінна підтримка роботи користувачів з особливими потребами; 
безкоштовне оновлення на весь період функціонування, але не менше 
3 років; можливість динамічного оновлення дистанційно; 
наявність дистанційного робочого столу 
Спеціалізоване програмне забезпечення для персонального 
комп’ютера форм-фактора планшетний ПК: 
Інтерактивні мультимедійні електронні освітні ресурси 
(учасник повинен зазначити конкретне найменування 
програмного забезпечення): (проінстальовані на комп’ютер), з 
терміном дії ліцензії не менше 3-х років. Інтерактивний мультимедійний 
застосунок з можливістю користування на інтерактивній поверхні, з 
можливістю роботи без підключення до мережі Інтернет та 
функціоналом для конструювання уроків. 
Мультимедійний підручник Географія 7-9 класи; 
Наявність бібліотеки з темами уроків, демонстрацій, лабораторних 
робіт (проінстальованих на комп’ютер). Кожна тема містить 
різноманітні мультимедійні засоби для її пояснення, а саме: 
зображення, та/або анімації, та/або анімації дикторський супровід, 
та/або анімації аудіо- та відеофрагменти тощо. Для перевірки знань 
передбачені контрольні запитання, завдання, тести. 
Наявність захисту та керування авторськими правами (підтримка 
функцій DRM). 
Програмний засіб для роботи з електронною книгою (учасник 
повинен зазначити конкретне найменування програмного 
забезпечення): (підручник, методичний посібник тощо), 
пропрієтарний, з україномовним інтерфейсом, з технологією захисту 
авторських прав DRM, який містить електронні підручники, що 
відповідають стандарту МОН України з ГЕОГРАФІЇ (проінстальовані на 
комп’ютер), термін дії ліцензії не менше 1-го року; 
Всі електронні підручники повинні бути доступними для повноцінного 
використання через єдиний застосунок («середовище»), що підтримує 
наступні функції: 
-   оновлення/завантаження електронних підручників через мережу 
Інтернет; 
-   автономна робота в режимі без підключення до мережі Інтернет 
(offline); 
-   збереження номера поточної сторінки при закритті/зміні поточного 
підручника, та переходу до цієї сторінки при повторному відкритті 
підручника; 
-   забезпечення роботи на операційних системах Microsoft Windows 
(версії 10); 
Кожен електронний підручник повинен повністю повторювати за 
версткою (розташуванням малюнків, текстів, шрифтів тощо) 
друкований аналог підручника того ж автора, який має відповідний 
гриф Міністерства освіти України або схвалений для використання у 
загальноосвітніх навчальних закладах, та мати функції: 
-   інтерактивного змісту, який забезпечує перехід по 
розділах/параграфах підручника; 
-   створення, зберігання нотаток (коментарів) безпосередньо у 
електронному підручнику; 
- повнотекстовий пошук із виділенням кольором знайденого «слова» та 



швидким переходом до наступного\попереднього знайденого «слова» у 
електронному підручнику. 
Гарантія не менше ніж 12 місяців. 

Багатофункціональний 
пристрій (принтер-сканер-
копір) 

повинен забезпечувати друк у форматі паперу А4; 
принтер, сканер та копір для друку чорно-білих документів; 
технологія лазерного друку; 
швидкість друку в звичайному режимі не менше ніж 20 арк./хв.; 
максимальна роздільна здатність принтера-сканера-копіра, dpi - не 
менше 600x600; 
кількість копій за цикл не менше 99; 
вхідний лоток для паперу розрахований на не менше ніж 150 листів; 
вихідний лоток для паперу розрахований на не менше ніж 100 листів; 
тип сканера планшетний, вбудований в корпусі пристрою; 
максимальний формат оригіналу сканування не менше A4; 
наявність символьного ЖК-дисплею; 
підключення USB; 
стартовий комплект витратних матеріалів має забезпечувати не менше 
ніж 5000 видруків документів формату А4 із середнім заповненням 
сторінки не менше 5 %; 
витратні матеріали для моделі пристрою мають бути доступними для 
придбання в Україні; 
Гарантія не менше 12 місяців. 
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Маршрутизатор з 
бездротовою точкою 
доступу 

Підтримка стандартів не гірше IEEE 802.3, IEEE 802.3u 
Порти: не менше - 2 порти 10/100M RJ45 WAN, 3 порти 10/100M RJ45 
LAN з авто-узгодженням; 
Підтримка протоколів не гірше TCP/IP, PPPoE, DHCP, ICMP, NAT, SNTP; 
Наявність вбудованого NAT і DHCP серверу з підтримкою резервування 
IP-адрес; 
Наявність вбудованого брандмаузера з підтримкою фільтрації по IP-
адресах, доменних іменах і MAC-адресами; 
Підтримка управління смугою пропускання порту, дзеркалювання 
портів, підтримка VLAN на порти LAN; 
Наявність підтримки підключення/відключення від Інтернету в будь-
який час доби у відповідності з встановленим розкладом; 
Наявність підтримки функцій контролю доступу; 
Наявність підтримки статистики трафіку; 
Можливість оновлення вбудованого програмного забезпечення 
(прошивки); 
наявність Web-управління. 
Бездротова точка доступу: 
Кількість антен не менше 2; 
Кількість LAN портів не менше 1; 
Стандарти не гірше 802.11n, 802.11 b/g; 
Швидкість безпровідного з'єднання не гірше 300Mbit/s; 
WEP не гірше 64/128/152; 
Наявність WPA/WPA2; 
Кількість підключених користувачів – не менше 30. 
Гарантія не менше 12 місяців 
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Модуль для зберігання та 
заряджання портативних 
комп’ютерів 

Конструктивні складові модуля: фасади, кришки верхня і нижня, 
боковини і полки виготовлені з металу, полімерне вандалостійке 
покриття; 
Складова модуля: відділення для зберігання кожного персонального 
комп’ютера форм-фактора ноутбук чи планшетного ПК, кількість 
відділень - не менше 15 шт.; 
З’ємна регульована по висоті полиця: не менше 1 шт.; 
Дверцята: металеві, ригельна система замикання; 
Конструктив повинен забезпечувати надійне зберігання всіх пристроїв; 
Інші вимоги: 
- забезпечення одночасного заряджання всіх персональних 
комп’ютерів форм-фактора ноутбук чи планшетних ПК; 
- модульна система корпусу, що дозволяє об'єднання декількох модулів 
в єдиний конструктив; 
- можливість настінного монтажу модуля; 
- наявність електричного захисту від короткого замикання; 
- наявність вентиляційних отворів в боковинах по всій площі; 
- наявність з'ємного кабелю живлення довжиною не менше 3 м; 
- двостороннє підведення живлення; 
- наявність замку з комплектом ключів. 
Гарантійний термін: не менше 12 місяців. 
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Метеостанція цифрова Метеостанція забезпечує неперервне вимірювання параметрів стану   1 



атмосфери (температура, тиск, вологість, ультрафіолетове 
випромінювання, pH, кисень) з подальшим опрацюванням за 
допомогою програмного забезпечення. Програмне забезпечення ПК 
відображає, зберігає та аналізує отримані від метеостанції дані. 
Можливість автономної роботи із відображенням та збереженням 
результатів вимірів 

  

 


