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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ 
 

НАКАЗ  
  

м. Київ 

                    

20.06.2002 р.           № 364  

 

Про затвердження “Типових переліків навчально-наочних 

посібників, технічних засобів навчання та обладнання загального 

призначення для загальноосвітніх навчальних закладів” 

(2-ге видання, доповнене) 

 

 На виконання Закону України “Про загальну середню освіту” та Указу Президента 

“Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку освіти в Україні” від 9 жовтня 2001 року 

№941/2001 з метою забезпечення засобами навчання оновленого змісту навчальних предметів 

 

н а к а з у ю: 

 

 1. Затвердити “Типові переліки навчально-наочних посібників, технічних засобів 

навчання та обладнання загального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів” (2-

ге видання, доповнене), що додаються. 

 2. Міністерству освіти Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки 

обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій організувати 

оснащення загальноосвітніх навчальних закладів навчально-наочними посібниками, 

технічними засобами навчання та обладнанням загального призначення згідно з Типовими 

переліками цільовим постачанням за рахунок коштів відповідних бюджетів, а також додаткових 

джерел фінансування. 

 3. Дозволити Міністерству освіти Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і 

науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій доповнити 

Типові переліки навчально-наочними посібниками, які враховують специфіку варіативної 

складової змісту загальної середньої освіти з урахуванням особливостей регіону за 

погодженням з Науково-методичним центром організації розробки та виробництва засобів 

навчання Міністерства освіти і науки України. 

 4. Науково-методичному центру організації розробки та виробництва засобів навчання 

(Самсонов В.В.) організувати видання та доставку Типових переліків до Автономної Республіки 

Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних 

адміністрацій. 

 5. Департаменту економіки та соціального розвитку (Куліков П.М.) забезпечити 

фінансування видання та доставки Типових переліків. 

 6. Наказ Міністерства освіти України “Про затвердження Типових переліків навчально-

наочних посібників та технічних засобів навчання для загальноосвітніх шкіл” від 15.05.1995р. 

№131 вважати таким, що втратив чинність. 

 

 

  

 Міністр В.Г.Кремень
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 Державний секретар В.О.Зайчук 

 

 

 Заступник  

 Державного секретаря Г.Г.Науменко 

 

 

 Начальник департаменту 

 економіки та соціального 

 розвитку П.М.Куліков 

 

 

 Начальник департаменту 

 розвитку дошкiльної,    

 загальної середньої та  

 позашкiльної освiти В.П.Романенко 

 

 

 Начальник департаменту 

  адмiнiстративної роботи 

 i контролю А.В.Домашенко 

 

 

 Директор 

 Науково-методичного центру 

 органiзацiї розробки та  

 виробництва засобiв навчання В.В.Самсонов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

Науково-методичний центр організації розробки та виробництва засобів навчання 

Інститут педагогіки Академії педагогічних наук України 

Інститут засобів навчання Академії педагогічних наук України 
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 Типовi перелiки навчально-наочних посiбникiв, технiчних засобiв навчання та 

обладнання загального призначення для загальноосвiтнiх навчальних закладiв (2-ге 

видання, доповнене). / В.О.Зайчук, А.М.Гуржiй, Г.Г.Науменко, О.Я.Савченко та iн. - 

Київ, 2002. – 197 с. 

 

 

 

 

 Викладено Типовi перелiки навчально-наочних посiбникiв, технiчних засобiв 

навчання та обладнання загального призначення для загальноосвiтнiх навчальних 

закладiв (2-ге видання, доповнене), якi схвалено комiсiєю засобiв навчання та 

шкiльного обладнання Науково-методичної ради з питань освiти i рекомендовано 

Мiнiстерством освiти i науки України як обов’язковий компонент навчально-

виховного процесу. 
 

 

 

 

 

 

 Автори: В.О.Зайчук, А.М.Гуржiй, Г.Г.Науменко, О.Я.Савченко, В.П.Романенко, Я.П.Корнiєнко, 

П.Б.Полянський, В.I.Туташинський, В.В.Самсонов, В.Ю.Биков, Н.М.Бiбiк, М.I.Шут, Л.С.Ващенко, 

Л.Ю.Якименко, Н.I.Шинкарук, А.М.Заїка, Р.I.Євтушенко, I.М.Пархоменко, Н.В.Бєскова, 

Н.С.Прокопенко, О.П.Клепак, I.В.Орлова, Л.В.Дорош, Н.I.Виборна, О.О.Бєлiкова, Н.Д.Косоригіна, 

О.В.Ступак, Л.М.Жижко, Е.О.Вдовиченко, Н.М.Коршунова, Н.I.Забуга, О.О.Мартинюк, 

Ю.І.Завалевський, Б.М.Терещук, О.Н.Хорошковська, В.О.Мартиненко, Т.М.Байбара, Н.С.Коваль, 

В.П.Волинський, Д.Я.Костюкевич, Ю.О.Жук, Т.М.Хмара, В.П.Тименко, В.В.Вдовченко, 

О.М.Романчук, О.М.Топузов, Н.Й.Волошина, Л.З.Скуратiвський, Л.М.Масол, Л.В.Манюк, 

С.В.Журавель, О.Б.Рябова, Г.Ф.Древаль. 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 



 Типові Переліки навчально-наочних посібників, технічних засобів навчання та 

обладнання загального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів   I-III степенів 

(2-ге видання, доповнене) містять у своєму складі засоби навчання, які є обов’язковими для 

обладнання навчальних кабінетів, майстерень загальноосвітніх навчальних закладів. 

 Типові Переліки розроблено з урахуванням вимог освітніх стандартів і відповідно до 

оновлених навчальних програм та підручників для шкіл України. Даний документ складено 

з метою забезпечення навчально-виховного процесу якісними сучасними засобами 

навчання, що сприятимуть ефективному засвоєнню систематизованих знань, умінь та 

навичок учнів в умовах переходу на 12-річний термін навчання та введення в дію 12-бальної 

системи оцінки досягнень учнів у навчанні.  

 Засоби навчання та обладнання загального призначення у структурі Переліків 

поділено на групи: друковані, екранно-звукові (аудіовізуальні), об’єкти натуральні, прилади 

та пристосування, інструменти та інше з метою зручності їх систематизації вчителем у 

навчальному кабінеті. 

 Оснащення загальноосвітніх навчальних закладів навчально-наочними посібниками, 

технічними засобами та обладнанням загального призначення згідно з Типовими переліками 

у розрахунку на один предметний кабінет, класну кімнату здійснюється цільовим 

постачанням за рахунок коштів замовників (власників) цих закладів. Засоби навчання, 

необхідні навчальному закладу у кількості понад таку, що передбачена Переліками, 

закуповуються ним за рахунок добровільних грошових внесків підприємств, установ, 

організацій та окремих громадян. 

 До Переліків включені вироби, які: 

 а) виготовляються серійно для закладів освіти на замовлення Міністерства освіти і 

науки України і відповідають педагогічним вимогам до навчально-наочних посібників та 

навчального обладнання; 

 б) виготовляються промисловістю для потреб національного господарства, 

використання яких доцільно в загальноосвітніх навчальних закладах. 

 Користуючись Переліками, слід звернути увагу на те, що: 

 1) Структуру Переліків, назви навчальних предметів визначено відповідно до 

затверджених Міністерством освіти і науки України навчальних планів для загальноосвітніх 

навчальних закладів з українською мовою навчання та з навчанням мовами національних 

меншин. 

 2) Кількість в Переліках визначено з розрахунку на 30 учнів. Засоби навчання, 

призначені для демонстрування, передбачено постачати в навчальні заклади в 1 примірнику. 

Для забезпечення проведення лабораторних, практичних та дослідних робіт засобами 

навчання розрахунки здійснюються відповідно до наявної кількості учнів у класі: на 

кожного учня окремо або на двох учнів. 

 3) Під час вивчення окремих предметів (наприклад, трудове навчання, іноземна мова 

тощо) передбачено поділ класу на групи (згідно з наказом Міністерства освіти і науки 

України від 20.02.2002р. №128 “Про затвердження Нормативів наповнюваності груп 

дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних 

загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп 

загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при 

вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах”). У таких випадках 

забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється із розрахунку на групу 

учнів (з урахуванням фактичної наповнюваності класів). 

 4) У розділі, відведеному початковій школі, Переліки засобів навчання у галузі 

“Людина і світ” передбачають забезпечення вивчення навчальних предметів: Ознайомлення 



з навколишнім. Природознавство. Довкілля, які  об’єднані під загальною назвою “Я і 

Україна”. 

 5) Переліки засобів навчання та обладнання шкільного з музики, образотворчого 

мистецтва, іноземних мов, основ безпеки життєдіяльності містять назви як для початкової, 

так і основної та старшої школи. 

 6) Перелік засобів навчання, необхідних для організації графічної підготовки учнів 

(креслення), подано у складі засобів навчання з трудової підготовки. 

 7) Комплектність, технічні характеристики та програмне забезпечення комп’ютерної 

навчальної техніки затверджуються Міністерством освіти і науки України щорічно. 

 8) У переліку з хімії хімічні елементи та їх сполуки подані за сучасною міжнародною 

номенклатурою. Номенклатура хімічних сполук повинна корегуватись відповідно до змін, 

що визначаються нормативними документами. Норма витрат хімічних реактивів на один 

навчальний рік може бути відкоригована відповідно до змін нормативних документів 

Міністерством освіти і науки України та навчальних програм. 

 9) Кількість технічних засобів навчання у Переліках визначено із розрахунку на один 

загальноосвітній навчальний заклад. 

 10) У заключній частині Переліків подано списки видів шкільної ділової 

документації, необхідної для організації навчально-виховного процесу та допоміжних 

засобів навчання індивідуального використання, що визначені  для його забезпечення.  

 11) Перелік меблів для загальноосвітнього навчального закладу містить їх назви та 

кількість із розрахунку на один навчальний кабінет (класну кімнату).  

 Всі вищезазначені вироби повинні бути виготовлені із дотриманням основних 

психолого-педагогічних вимог до їх змісту та оформлення, про що має свідчити відповідний 

гриф або свідоцтво, видані Міністерством освіти і науки України. 

 Типові Переліки навчально-наочних посібників, технічних засобів навчання та 

обладнання загального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів I-III ступенів 

(2-ге видання, доповнене) розроблено Науково-методичним центром організації розробки та 

виробництва засобів навчання спільно з Інститутом педагогіки та Інститутом засобів 

навчання Академії педагогічних наук України і рекомендовано комісією засобів навчання та 

шкільного обладнання Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки 

України (протокол від 25.10.2001р. №2). 

 Типові Переліки мають бути доведені до кожного загальноосвітнього навчального 

закладу, рай- (міськ-) та обласних державних адміністрацій, як основний нормативний 

документ для керівництва під час розробки та реалізації планів комплектації та 

доукомплектування навчальних кабінетів, фізкультурних залів, майстерень школи засобами 

навчання та обладнанням загального призначення. 

 

 

 

 

 



 

ТИПОВИЙ ПЕРЕЛIК НАВЧАЛЬНО-НАОЧНИХ ПОСIБНИКIВ 

ФІЗИКА 

ПРИЛАДИ ТА ПРИСТОСУВАННЯ 

 

Демонстраційні 

  

Механіка 

 

 

  
Ареометр IlI a 

 

1 шт. 

 Ареометр III в 

 

1 шт. 

 Барометр-анероїд БР-52 

 

1 шт. 

 Блоки на стержні БС 

 

1 шт. 

 Блок з двома гачками БК-2  1 шт. 

 Блок з одним гачком 

 

1 шт. 

 Відерце Архімеда 

 

1 шт. 

 Динамометр  

 

1 шт. 
Машина відцентрова черв'ячна  1 шт. 

 Диск обертовий з набором пристроїв Доб  1 компл. 

 Прилади з механіки  1 компл. 

 Манометр  1 шт. 

 Мікроманометр  1 шт.. 

 Манометр відкритий  1 шт. 

 Машина Атвуда настільна електрифікована  1 шт. 

 Динамометри пружинні 1 наб. 

 Набір по статиці з магнітними тримачами НСт 1 наб. 

 Тіла рівного об'єму і маси  1 наб. 

 Насос повітряний ручний НВР  1 шт. 

 Пістолет двосторонній балістичний ДВП  1 шт. 

 Прес гідравлічний ПГПР 1 шт. 

 Мановакууметр  1 шт. 

 Набір додавання сил 1 наб. 

 Пульверизатор 

 

1 шт. 

 Прилад для демонстрування взаємодії тіл і ударів куль  1 шт. 

 Прилад для демонстрування тиску в середині рідини ПДж  1 шт. 

 Прилад для демонстрування гідростатичного парадоксу ПГП  1 шт. 

 Прилад для демонстрування невагомості  1 шт. 

 Прилад для демонстрування незалежності дії сил ПНС 1 шт. 

 Прилад для демонстрування обтікання тіл ПОТ  1 шт. 

 Прилад для демонстрування законів механіки ПДЗМ 1 шт. 

 Призма похила з виском НП  1 шт. 

 Важіль РД 1 шт. 

 Стробоскоп електронний Сш-2 

 

1 шт. 

 Тахометр  1 шт. 

 Тіла нерівної маси ТНМ 1 наб. 

 Візок самохідний 1 шт. 

 Візок легкорухомий ТЛ  1 наб. 

 Трибометр Тр Д  1 шт.. 

 Трубка Ньютона ТН  1 шт. 

 Турбіна водяна ТВА  1 шт. 

 Куля для зважування повітря  1 шт. 

 



Куля Паскаля Кпс  1 шт. 

 Прилад "Повітряний стіл"  1 шт. 

 Спідометр 

 

1 шт. 

 Карбюратор  1 шт. 

 Терези шкільні з відкритим механізмом  1 шт. 

 Терези технічні до 1 кг з важками Т-1000  1 шт. 

 Насос вакуумний Комовського НВК  1 шт. 

 Тарілки вакуумні 1 шт. 

 Терези чутливі з пристроями ТЧтП 1 наб. 

 Вимірювач малих переміщень ВМП  

 

1 шт.  

 Насос вакуумний з електроприводом НВЕ 1 шт. 

  
Електрика 

 

 

 

 

 
Акумулятор герметичний  1 шт. 

 Амперметр з гальванометром АГ 2 шт. 

 Апарат телеграфний 

 

1 шт. 

 Вольтметр з гальванометром ВГ  1 шт. 

 Вимикач однополюсний 

 

1 шт. 

 Дзвінок електричний  1 шт. 

 Джерело струму фотоелектричне (фотоелемент кремнієвий) ФЕК 

 

1 шт. 

 Котушка для демонстрування магнітного поля струму  1 шт. 

 Ключ телеграфний КТ  

 

1 шт. 

 Прилад для демонстрування магнітних полів струму 

 

1 наб. 

 Магазин опорів МО  1 шт. 

 Магніт дугоподібний 1 шт. 

 Магніти керамічні для демонстрування взаємодії  1 шт. 

 Електроскоп 

 

1 шт. 

 Магніти штабові (пара)  1 шт. 

 Машина магнітоелектрична  

 

1 шт. 

 Машина електрофорна  1 шт. 

 Маятники електростатичні  1 наб. 

 Набір з електролізу НЕ  

 

1 наб. 

 Паличка скляна ПС  

 

1 шт. 

 Паличка ебонітова ПЕб  

 

1 шт. 

 Перемикач двополюсний  

 

1 шт. 

 Перемикач однополюсний  

 

1 шт. 

 Прилад для демонстрування обертання рамки зі струмом у магнітному полі  1 øò. 

Прилад для демонстрування залежності опору провідника від його довжини, 

площі поперечного перерізу і матеріалу  

 

1 шт. 

 
Стрілка магнітна на штативі (на підставці) 

 

2 шт. 

 Султан електричний СЕ  1 наб. 
Термометр  1 шт. 

 Трубка латунна на ізолюючій ручці  1 шт. 

 Реостат повзунковий з роликовими контактами РПШ-1  1 шт. 

 Реостат повзунковий з роликовими контактами РПШ-2 

 

1 шт. 

 Реостат повзунковий з роликовими контактами РПШ-5  2 шт. 

 Електромагніт розбірний 1 наб. 

 Електрометр з пристроями . 

 

1 наб. 

 Технічне застосування законів постійного струму 1 наб. 
Амперметр-омметр  

 

 

1 наб. 

 Застосування магнітних явищ і законів у техніці 

 

1 наб. 
Батарея конденсаторів БК  

 

1 шт. 

 



Батарея сонячна  

 

1 шт. 

 Ванна з електродами ВЕ-1  1 шт. 

 Випрямляч універсальний ВУ-2  1 шт. 

 Генератор УВЧ 

 

1 наб. 

 Гучномовець електродинамічний трансляційний  

 

1 шт. 

 Індикатор індукції магнітного поля  1 шт. 

 Котушка дросельна КД  1 шт.  

 Генератор і двигун змінного струму  1 наб. 

 Вивчення властивостей електромагнітних хвиль  1 наб. 

 Комплект для демонстрування явищ , законів та технічного застосування 

змінного струму  

1 компл. 

 
Технічне застосування електромагнітних хвиль 1 наб. 

Властивості магнітного поля в речовині  1 наб. 

Явища, закони та технічне застосування електромагнітної індукції  1 наб. 
Прилад для демонстрування програмного керування  

 

1 компл. 

 Прилад з радіотехніки  

 

1 компл. 

 Конденсатор змінної ємності КЗЄ 1 компл. 

 Конденсатор розбірний КРб  1 шт. 

 Конденсатор конусоподібний КК  1 компл. 

 Магніти дугоподібні  1 компл. 

 Машина постійного струму 1 компл. 

 Набір напівпровідниковий  1 наб. 

 Набір напівпровідникових приладів 1 наб. 
Набір радіотехнічний НРТ  1 наб. 
Набір ферро-, пара- і діамагнетиків  1 наб. 

 Перетворювач високовольтний  1 шт. 

 Прилади для демонстрування вихрових струмів і принципу дії спідометра  1 компл. 

 Прилад для демонстрування обертання провідника із струмом навколо 

магніта 

 

1 шт. 

 
Прилад для демонстрування залежності опору металів від температури  

 

1 шт. 

 Прилад для демонстрування правила Ленца  

 

1 шт. 

 Прилад для демонстрування спектрів електричних полів  

 

1 шт. 

 Прилад "Електроніка  1-01"  1 шт. 

 Реле поляризовані РП  1 компл. 

 Реостати повзункові з роликовими контактами РПШ-1  1 шт. 

 Реохорд 

 

1 шт. 

 Сітка з електростатики  1 шт. 

 Термостовпчик ТС  1 шт. 

 Трансформатор універсальний ТрУ  1 компл. 

 Трансформатор на панелях (пара)  

 

1 компл. 

 Трубка з двома електродами  1 компл. 

 Підсилювач до гальванометра ПГ  1 компл. 

 Підсилювач низької частоти ПНЧ-5  1 компл. 

 Осцилограф електронний лабораторний  1 компл. 

 Осцилографічна приставка-перетворювач до кольорового телевізора  1 компл. 

 Вольтметр з шунтами, додатковими опорами, змінними шкалами  1 компл. 

 Мікроамперметр лабораторний багатодіапазонний з вмонтованими шунтами  1 компл. 

 
Мілівольтметр лабораторний багатодіапазонний з вмонтованими 

додатковими опорами  

1 компл. 

 
Електронний цифровий мультиметр  1 компл. 

 Електронний мілівольтметр багатодіапазонний  1 компл. 

 Лічильник електроенергії побутовий  1 компл. 

 



Гальванометр  1 шт. 

 Електродвигун з пристроями  1 компл. 

 Ваги  1 наб. 

 Випрямляч В-24  1 шт. 

 Джерело електроживлення демонстраційне 

 

1 шт. 

  
Молекулярна фізика і теплота 

 

 

 

  
Динамометр проекційний ДПН  1 наб. 

 Капіляри  

 

1 наб. 

 Вогниво повітряне ВП 

 

1 шт. 

 Вивчення газових законів ПГЗ 

 

1 шт. 

 Демонстрування видів деформації ПВД 

 

1 шт. 

 Порожнисті посудини для демонстрації дифузії газів ДГ  1 наб. 

 Набір з термодинаміки і молекулярної фізики  

 

1 наб. 

 Використання законів термодинаміки і молекулярної фізики в техніці  1 наб. 
Прилад для демонстрування атмосферного тиску  1 шт. 

 Прилад для демонстрування теплоємності тіл  1 шт. 

 Термометр рідинний ТД 

 

1 шт. 

 Термометр лабораторний від 0 до 360°С ТЛ-2 ¹5  1 шт. 

 Термометр електричний 1 шт. 

 Теплоприймач ТПр  1 шт. 

 Трубка для демонстрування конвекції в рідинах ТК  1 шт. 

 Трубка для демонстрування дослідів з парами ТДП  1 шт. 

 Циліндри свинцеві зі стругом ЦСС  1 шт. 

 Куля з кільцем КсК  1 шт. 

 Термометр кімнатний  

 

1 шт. 

 Прилад для демонстрування теплопровідності  

 

1 шт. 

  
Коливання, хвилі, звук 

 

 

 

  
Прилад для демонстрування хвильових явищ  1 шт. 

 Ванна з дзеркальним дном для проекції хвиль ВПД  1 компл. 

 Маятники (резонанс) 

 

2 наб. 

 Генератор звуковий шкільний ГЗШ-1 1 наб. 

 Тримач зі спіральною пружиною ТП-1 1 наб. 

 Камертони "ля" на резонаторних ящиках КРящ (пара) 

 

1 компл. 

 Камертон з вістрям 1 компл. 

 Машина хвильова МХв  1 шт. 

 Маятник у годиннику 

 

1 шт. 

 Мікрофон електродинамічний МД 66 А  1 шт. 

 Молоток гумовий камертонний МГ  1 шт. 

 Набір з трьох кульок К25-3  1 компл. 

 Пружини спіральні для демонстрування поздовжніх хвиль  1 компл. 

 Установка ультразвукова УД 1 компл. 

 Частотомір 1 компл. 

 Прилад для запису коливання руху 1 компл. 

  
Оптика. Будова атома 

 

 

 

  
Індикатор іонізуючих частинок ІЧ  1 шт. 

 Камера для спостереження альфа-частинок проекційна  1 компл. 

 Комплект приладів для демонстрування дослідів з фотоефекту  1 компл. 

 



Лазер навчальний з пристроями  1 компл. 

 Лампа люмінесцентна ЛЛД  

 

1 компл. 

 Лінза порожниста ЛПН-1 

 

1 компл. 

 Набір з дифракції і інтерференції світла ДН 

 

1 наб.. 

 Набір з поляризації світла ПС  1 наб. 

 Набір спектральних ламп  

 

1 наб 

 Набір з флуоресценції Ф-1  

 

1 наб. 

 Набір з фосфоресценції Ф-2 

 

1 наб. 

 Освітлювач ультрафіолетовий  

 

1 шт. 

 Прилад для вивчення законів оптики ПЗО  

 

1 компл. 

 Прилад для складання кольорів спектрів ЦС 

 

1 компл. 

 Призма дисперсійна "Крон" ПДК  1 шт. 

 Призма дисперсійна "Флінт" ФДП  

 

1 шт. 

 Радіометр ВТ-9  

 

1 шт. 

 Решітки дифракційні 50, 100, 500 поділок на 1мм Др 

 

1 наб. 

 Світлофільтри СФО 

 

1 наб. 

 Фільтри інфрачервоні  1 наб. 

 Фільтри ультрафіолетові 

 

1 наб. 

 Фотометр шкільний ФШ  1 шт. 

 Фотоелемент вакуумний  1 шт. 

 Фотоелемент газонаповнений Ф-26  

 

1 шт. 

 Екран флуоресцентний ЕФ  1 шт. 
Призма прямого зору ППЗ  1 шт. 

 Дзеркало плоске 

 

1 шт. 

 Об’єктив з оборотною призмою  1 компл. 

 Освітлювач для тіньового проектування і підсвічування лабораторні 

 

1 компл. 

 Амперметр лабораторний Алб-2,5 17 шт. 

 Терези навчальні зі штативом ТнчШ  17 шт. 

 Вольтметр лабораторний ВЛб-2,5  17 шт. 

 Вольтметр Ц4286  1 шт. 

 Гирі 4-ãî класу Г4-210  17 наб. 

 Динамометр навчальний Дн  30 шт. 

 Жолоб Ж-140 17 шт. 

 Джерело живлення лабораторне  17 шт. 

 Калориметр Клр  17 шт. 

 Котушка-моток KM  17 шт. 

 Ключ замикання струму КЗС 17 шт. 

 Компас КШ  17 шт. 

 Магніт дугоподібний МГД 

 

17 шт. 

 Магніт прямий малий МГП  

 

30 шт. 

 Набір важків з механіки НВМ 100  17 шт. 

 Набір тіл для калориметра НТК 

 

17 шт. 

 Набір резисторів HP  17 шт. 

 Важіль-лінійка Влн  17 шт. 

 Спіраль-резистор 2 ОМ С-2  17 шт. 

 Спиртівка лабораторна СЛ  17 шт. 

 Термометр лабораторний від 0 до 100°С ТЛ-212 17 шт. 

 Трибометр лабораторний ТрЛ 

 

17 шт.  

 Набір пружин  17 шт. 

 Кулька діаметром 25 мм 

 

17 шт. 

 Електродвигун розбірний ЕДР 

 

17 шт. 

 Електромагніт розбірний з деталями ЕР  17 шт. 

 Електроосвітлювач з ковпачком  17 шт. 

 



Електричний нагрівач 

 

17 шт. 

 Терези технічні 2-го класу ТТ2-200  З шт. 

 Важки 4-ãî класу З наб. 

 Пістолет балістичний лабораторний БПлб  З шт. 

 Прилади для вивчення деформації розтягу ПДР З шт. 

 Прилад для вивчення удару кульки (закон збереження імпульса) З шт. 

 Прилад для вивчення потужності електродвигуна ППЕ  З шт. 

 Прилад для вивчення закону збереження імпульса  З шт. 

 Прилад для вивчення закону збереження енергії  З шт. 

 Прилад для вивчення прискорення вільного падіння  З шт. 

 Прилад з кінематики і динаміки КД  З шт. 

 Прилад з кінематики і динаміки з рухомим візком ПКД  

 

З шт. 

 Секундомір 

 

З шт. 

  
Для фронтальних робіт 

 

 

 

  
Міліамперметр МА-2,5 

 

17 шт. 

 Прилад для вивчення газових законів ПГЗ 17шт. 

 Екран матовий 

 

17 шт. 

 Екран з щілиною 

 

17 шт. 

 Екран скляний з сіткою міліметровою 

 

17 шт. 

 Електрод мідний ЕМК 17 шт. 

 Набір радіотехнічний модульний  17 шт. 

  
Для практичних робіт 

 

 

 

  
Ампервольтомметр 

 

З шт. 

 Амперметр змінного струму Е-86  З шт. 

 Вольтметр змінного струму Е-87 З шт. 

 Випрямляч напівпровідниковий  З шт. 

 Генератор низької частоти лабораторний  З шт. 

 Генератор ультразвуковий лабораторний  З шт. 

 Гігрометр волосний МВ-1 З шт. 

 Діод напівпровідниковий на колодці ПДК З шт. 

 Індикатор іонізуючих частинок лабораторний СЛб З шт. 

 Джерело електроживлення для практикуму З компл. 

 Камертони 440Гц (+20 Гц) 

 

З шт. 

 Камера для спостерігання броунівського pvxv  З шт. 

 Прилад для визначення сталої Планка "Квант-1" 3 компл. 

 Приставка до осцилографа  З компл. 

 Електровимірювальні прилади для практикуму  3 компл. 

 Комплект "Радіоприймач"  3 компл. 

 Магазин опорів МОЛб  3 компл. 

 Мікроскоп біологічний МБ-4  3 шт. 

 Набір на напівпровідниках  3 наб. 

 Набір конденсаторів НКЛб  3 наб. 

 Омметр М-371 

 

3 шт. 

 Осцилограф  3 шт. 

 Перемикач однополюсний 3 компл. 

 Прилад для запалювання спектральних трубок "Спектр"  З компл. 

 Прилад для вимірювання термічного коефіцієнта опору дроту ТКД 3 компл. 

 Прилад для вивчення законів фотометрії ПЗФ  3 компл. 

 Психрометр побутовий ПВ-1Б  3 компл. 

 



Радіометр шкільний  3 шт. 

 Реостат повзунковий РПШ-2  3 шт. 

 Реостат повзунковий РПШ-5  3 шт 

 Реохорд 3 шт 

 

 

 

Спектроскоп двотрубний СД  3 шт. 

 Термометр лабораторний від 0 до +50°С з поділками 0,1 ТЛ-4БУ №2 3 шт 
Терморезистор на колодці ТКК  3 шт.. 

 Трансформатор  3 шт 

 Спектральна трубка ВТ-1 

 

3 шт. 

 Фотоапарат з касетою-бачком  3 шт.. 

  
МОДЕЛІ 

 

 

 

  

Вітряний двигун  1 шт. 

 Насос для нагнітання повітря  1 шт. 

 Насос для відкачування повітря  1 шт. 

 Труба однакового перерізу з манометрами  1 шт. 

 Труба різного перерізу з манометрами  1 шт. 

 Ноніус 

 

1 шт. 

 Центрифуга  1 шт. 

 Гідравлічний прес  1 шт. 

 Необоротність дифузії  1 шт. 

 Доменна структура феромагнетика (для проекціювання)  1 шт. 

 Блискавковідвод  1 шт. 

 Електрогенератор та двигун  1 шт. 

 Лічильник електроенергії 

 

1 шт. 

 Електрична дуга  1 шт. 

 Водяна турбіни  1 шт. 

 Тепловий рух  1 шт. 

 Модель діючої ракети РД * 

 

1 шт. 

 Чотиритактний двигун * 

 

1 шт. 

 Молекула води, водню, кисню * 

 

1 шт. 

 Дослід Штерна з визначенням швидкості молекул * 

 

1 наб. 

 Хаотичний рух молекул 

 

1 шт. 

 Броунівський рух  1 шт. 

 Кристалічна сітка кухонної солі 1 шт. 

Кристалічна сітка заліза 1 шт. 

Кристалічна сітка магнію 1 шт. 

Кристалічна сітка графіту 1 шт. 

Кристалічна сітка алмаза 1 шт. 

Радіоприймач розбірний 

 

1 шт. 

 Око  1 наб.. 

 Дослід Резерфорда 

 

1 наб. 

   

друковані 

 

 

 

ДРУКОВАНІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Таблиці 

   
Таблиці з фізики для VII класу 1 компл. 

 Таблиці з фізики для VIII класу  1 компл. 

 Таблиці з фізики для IX класу  1 компл. 

 Таблиці з фізики для Х класу 1 компл. 

 



Таблиці з фізики для XI класу  1 компл. 

 Тиск рідини і газів (VII-Х класи)  1 компл. 

 Термодинаміка А, В, С  1 компл. 

 Електростатика А, В, С  1 компл. 

 Електрика стаціонарного струму А, В, С  1 компл. 

 Магнетизм і електромагнетизм А, В, С 1 компл. 

 Теорія практичного застосування електромагнітних хвиль А, В, С  1 компл. 

 Оптика А, В, С  1 компл. 

 Квантова та ядерна фізика А, В, С  

 

1 компл. 

 Шкала електромагнітних хвиль  1 компл. 

 Міжнародна система одиниць 1 компл. 

 Взаємозв'язки при вивченні природничих наук  1 компл. 

 Вимірювання фізичних величин (VII-IX класи) 1 компл. 

 Механіка А, В, С  1 компл. 

 Гідро-, аеромеханіка 1 компл. 

  

Картки для індивідуальної роботи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роздатковий матеріал з фізики для VII класу  1 компл. 

 Роздатковий матеріал з фізики для VIII класу  1 компл. 

 Роздатковий матеріал з фізики для IX класу 1 компл. 

 Роздатковий матеріал з фізики для Х класу  1 компл. 

 Роздатковий матеріал з фізики для XI класу  1 компл. 

 Роздатковий матеріал з механіки А, В, С  1 компл. 

 Роздатковий матеріал з гідро-, аеромеханіки А, В, С  1 компл.  

 Роздатковий матеріал з термодинаміки А, В, С  1 компл. 

 Роздатковий матеріал з електростатики А, В, С  1 компл. 

 Роздатковий матеріал з електрики стаціонарного струму А, В, С  1 компл. 

 Роздатковий матеріал з магнетизму і електромагнетизму А, В, С  1 компл. 

 Роздатковий матеріал з теорії і практичного застосування електромагнітних 

хвиль А, В, С —н 

 

1 компл. 

 Роздатковий матеріал з оптики А, В, С  1 компл. 

 Роздатковий матеріал з квантової та ядерної фізики А, В, С 1 компл. 

 Альбом карток з фізики для VIII класу  1 компл. 

 Альбом карток з фізики для Х класу  1 компл. 

  
ПРИЛАДДЯ 

 

 

 

  
Булавки довжиною 35 мм з головкою (великою)  1 короб. 
Наконечники 5 компл. 
Провідники з’єднувальні  для демонстраційних дослідів 1 компл.  
Провідники з’єднувальні для практикуму  10 компл. 

компл.кком

плкомп.. 

Провідники з’єднувальні для лабораторних робіт 17 компл. . 
Кран одноходовий КІХА-2,5 18 шт. 

 Лампа електрична з прямою ниткою розжарювання (Софітні РН115-15)  2 шт. 
Деталі для кріплення  5 компл. 

 Напівпровідники "Нива" 1 наб. 

 Скло предметне 100 шт. 

 Скло покривне 

 

200 шт. 

 Ванни-кювети фотографічні розміром 60Õх40Õх5 см 

 

1 компл. 

 Водонагрівач 

 

1 шт. 

 Важки набірні на 1 кг.. 1 наб. 

 Йорж для миття посуду  З шт. 

 



Затискач гвинтовий ЗГВ  5 шт. 

 Затискач для пробірок ЗП  2 шт. 

 Затискач пружинний ЗП   5 шт. 

 Свердло для пробок 1 наб. 

Ніж для точіння свердла для пробок 

 

1 шт. 

 Прес пробковий ППб 

 

1 шт. 

 Столик підйомний СПд  2 шт. 

 Дзеркало плоске на бруску  15 шт. 

 Комплект з дифракції і інтерференції світла  15 компл. 

 Лінза вігнута F-90 15 шт. 

 Лінза випукла F-65  15 шт. 

 Лінза випукла F-130 

 

15 шт. 

 Пластинка скляна (призма) з косими гранями  

 

15 шт. 

 Лампа автомобільна А6-21  10 шт. 

 Лампа розжарювання мініатюрна МН-3,5В; 0,28А  10 шт. 

 Лампа розжарювання мініатюрна МН-2,5В; 0,16А  10 шт. 

 Лампа розжарювання мініатюрна MM-1В; 0,068А 

 

10 шт. 

 Штатив універсальний ШУн 1 шт. 

 Штативи ізолюючі Шт-Із  1 шт. 

 Неонова лампа ТН-20 

 

5 компл. 

 Неонова лампа ТН-05  5 компл. 

  

Посуд 

   
Лійка проста конусоподібна з коротким стеблом ¹3 В-75-11-110 

 

2 шт. 

 Лійка проста конусоподібна з коротким стеблом ¹5  1 шт. 

 Лійка проста конусоподібна ¹2  8 шт. 

 Колба конічна КК-250-29 

 

17 шт. 

 Колба круглодонна довгошийкова К-2-250 

 

1 шт. 

 Колба плоскодонна П-500 

 

1 шт. 

 Набір скляних трубок ТС 

 

1 шт. 

 Пробірка хімічна ПХ-14 

 

30 шт. 

 Пробірка хімічна ПХ-16 

 

30 шт. 

 Посудина прямокутна ПП-9,0 

 

1 шт. 

 Посудина циліндрична ПЦ-0,5 

 

15 шт. 

 Посудина циліндрична ПЦ-1 

 

2 шт. 

 Посудина з тубусом місткістю 2 л 

 

1 шт. 

 Стакан високий 500 мл 

 

17 шт. 

 Стакан низький 250 мл 

 

17 шт. 

 З'єднувальна трубка ТЗ-Т6 

 

5 шт. 

 Циліндр вимірювальний з носиком на 500 мл 

 

2 шт. 

 Циліндр неградуйований 

 

5 шт. 

 Чаша конічна з обручем 125 мм 

 

2 шт. 

 Чаша конічна з обручем 190 мм 

 

2 шт. 

 Чаша з кришкою високою 

 

1 шт. 

 Мензурка мірна 

 

1 шт. 

 Банка скляна місткістю 3-4 л 

 

1 шт. 

 Колба плоскодонна на 100 мл П-100 

 

2 шт. 

 Колба плоскодонна на 250 мл П-250 

 

2 шт. 

 Стакан високий місткістю 50 мл з носиком ВМ-50 

 

17 шт. 

 Чашка кристалізаційна 

 

1 шт. 

 Сполучені посудини СП 

 

1 шт. 

 Склянка відливна 

 

1 шт. 

 



 

ЕКРАННО-ЗВУКОВІ 

 

 

 

 
Діапозитиви 

 

 

 

  
Атомне ядро 1 наб. 
Око. Дефекти зору та їх виправлення 1 наб. 
Молекулярна фізика  1 наб. 
Постійний електричний струм  1 наб. 
Закони постійного струму  1 наб. 
Електричний струм в різних середовищах 1 наб. 
Електричний струм у напівпровідниках 1 наб. 
Електричне поле  1 наб. 
Електронагрівальні прилади (VII—Х класи) 1 наб. 
Термодинаміка А, В, С  1 наб. 
Електростатика А, В, С  1 наб. 
Електрика стаціонарного струму А, В, С  1 наб. 
Магнетизм та електромагнетизм А, В, С 

 

1 наб. 
Теорія і практичне застосування електромагнітних хвиль А, В, С  1 наб. 
Оптика А, В, С  1 наб. 
Квантова та ядерна фізика А, В, С 1 наб. 
Тиск рідин і газів  1 наб. 

Закони збереження і перетворення енергії в механічних і теплових процесах  1 наб. 
Початкові відомості про будову речовини  1 наб. 
Прості механізми 1 наб. 
Робота і потужність. Поняття про енергію 1 наб. 
Електричні машини  1 наб. 
Електронагрівальні прилади ( VIII-Х класи)  1 наб. 
Механіка А, В, С  1 наб. 
Гідро-,аеромеханіка А, В, С  1 наб. 
Взаємодія тіл  1 наб. 
Основи молекулярно-кінетичної теорії  1 наб. 
Основи термодинаміки  1 наб. 

 

Кіно-,(відео-) фільми 

 

 

 

  
Атомна електроенергетика  

 

1 шт. 

 Тиск світла  1 шт. 

 Випромінювання і поглинання енергії антенами 

 

1 шт.. 

 Іонні прилади  1 шт. 

 Капілярні явища у природі і техніці 

 

1 шт. 

 Коливання і хвилі  1 шт. 

 Люмінесценція  

 

1 шт. 

 Молекули і молекулярний рух  

 

1 шт. 

 Основи теорії відносності  1 шт. 

 Плазма  1 шт. 

 Напівпровідники 

 

1 шт. 

 Одержання і застосування стиснутого повітря 1 шт. 

 Поляризація світла  1 шт. 

 Принцип дії генератора постійного струму  1 шт. 

 Радіоактивність і атомне ядро  1 шт. 

 Резонанс  1 шт. 

 Рентгенівські промені  1 шт. 

 



Надпровідність  1 шт. 

 Спектр і спектральний аналіз  1 шт. 

 Будова твердого тіла  1 шт. 

 Транзистори та їх застосування  1 шт. 

 Трансформатори та їх застосування  1 шт. 

 Ультразвук і його застосування у техніці  1 шт. 

 Фізична картина світу  1 шт. 

 Фізичні основи радіопередачі  1 шт. 

 Фотоефект  1 шт. 

 Електричний струм у газах  1 шт. 

 Електричний струм у різних середовищах (вакуумі, металах, рідинах)  1 шт. 

 Електроліз і його промислове застосування 1 шт. 

 Електронно-променева трубка  1 шт. 

 Елементарні частинки  1 шт. 

 Ядерна енергія у мирних цілях  1 шт. 

 Охорона праці і техніка безпеки в середній школі. Кабінет фізики  1 шт. 

 Комплект відеозаписів з термодинаміки А, В, С  1 шт. 

 Комплект відеозаписів з електрики А, В, С  1 шт. 

 Комплект відеозаписів з електрики стаціонарного струму А, В, С 1 шт. 

 Комплект відеозаписів з магнетизму і електромагнетизму А, В, С  1 шт. 

 Комплект відеозаписів з теорії і практичного застосування електромагнітних 

хвиль  

1 шт. 

 
Комплект відеозаписів з оптики А, В, С  1 шт. 

 Комплект відеозаписів з квантової та ядерної фізики А, В, С 1 шт. 

 Випромінювання та спектри  1 шт. 

 Повітроплавання  1 шт. 

 Гідравлічна турбіна  1 шт. 

 Двигун внутрішнього згоряння  1 шт. 

 Дифузія  

 

1 шт. 

 Закон збереження імпульсу 1 шт. 

 Закони Ньютона  1 шт. 

 Штучні супутники Землі  1 шт. 

 Механічний удар  1 шт. 

 Про всесвітнє тяжіння  1 шт. 

 Застосування законів Ньютона  1 шт. 

 Принцип дії відцентрових механізмів  1 шт. 

 Сила тиску і тиск  1 шт. 

 Сили природи  

 

1 шт. 

 Система відліку 1 шт. 

 Тепловий двигун та його застосування  1 шт. 

 Одержання і застосування радіоактивних ізотопів  1 шт. 

 Експериментальні методи реєстрації заряджених частинок  1 шт. 

 Ядерні реакції 1 шт. 

 Сонце - головне джерело енергії на Землі  1 шт. 

 Світові досягнення в освоюванні космосу  1 шт. 

 Україна - космічна держава 

 

1 шт. 

 Телебачення 

 

1 шт. 

 Фізичні основи космічних польотів 1 шт. 

 Електричні явища у природі і техніці  1 шт. 

 Електричний струм  1 шт. 

 Електрика в побуті  1 шт. 

 Техніка безпеки у кабінеті фізики 

 

1 шт. 

 Дія і протидія  1 шт. 



Запуск і орбітальний політ космічного корабля  1 шт. 
Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу  1 шт. 
Маса тіла  1 шт. 
Невагомість 1 шт. 
Про другий закон Ньютона 1 шт. 
Відносність механічного руху і спокою 1 шт. 
Підводний човен  1 шт. 
Поняття сили 1 шт. 
Сталість відношення прискорень взаємодіючих тіл 1 шт. 
Робочі процеси у двигунах внутрішнього згоряння  1 шт. 
Складання переміщень 1 шт. 
Тертя  1 шт. 
Енергія річок і вітру  1 шт. 
Електромагніт  1 шт. 
Рух у полі тяжіння  1 шт. 
Магнітний сепаратор  1 шт. 
Рідинний ракетний двигун 1 шт. 
Спостереження гравітаційної взаємодії 1 шт. 
Одночасність падіння двох тіл  1 шт. 
Приливна електростанція  1 шт. 
Прямоточний повітряно-реактивний двигун 1 шт. 

Тепловий рух частинок у твердих тілах, рідинах і газах  1 шт. 
Турбогвинтовий двигун  1 шт. 
Турбокомпресорний повітряно-реактивний двигун  1 шт. 
Гіпотеза Ампера 1 шт. 

Дія магнітного поля на рухомий заряд  1 шт. 
Деформація розтягу і стиску  1 шт. 
Деформація зсуву  1 шт. 
Дискретність енергетичних рівнів атома (дослід Франка-Герца)  1 шт. 
Інтерференція хвиль  1 шт. 
Лазер  1 шт. 
Насичена пара  1 шт. 
Низькі температури  1 шт. 
Дослід Йоффе-Міллікена  

 

1 шт. 
Дослід Штерна  1 шт. 
Парамагнітні і діамагнітні властивості речовин  1 шт. 
Плазма у неоднорідному магнітному полі  1 шт. 
Плазма в однорідному магнітному полі  1 шт. 
Поперечні і повздовжні хвилі  1 шт. 
Природа магнітних спектрів атомів водню  1 шт. 
Поширення радіохвиль 1 шт. 
Термоелектронна емісія 1 шт. 
Флотація  1 шт. 
Фаза. Зсув фаз 1 шт. 
Електромагнітні хвилі 1 шт. 
Броунівський рух  1 шт. 
Дифракція рентгенівських променів  1 шт. 
Випромінювання електромагнітних хвиль 1 шт. 
Кристали  1 шт. 
Магнітна термоізоляція плазми  1 шт. 
Утворення радіаційного поясу Землі і північне сяйво  1 шт. 
Одержання лауефами  1 шт. 
Одержання рентгенівських променів 1 шт. 



Застосування рентгенівських променів  1 шт. 
Поширення електромагнітних хвиль у двопровідній лінії 1 шт. 
Властивості рентгенівських променів 1 шт. 
Сили взаємодії між молекулами 1 шт. 
Стоячі електромагнітні хвилі у двопровідній лінії  1 шт. 
Електромагнітне поле антени  1 шт. 
Рідкі кристали  1 шт. 
Ріст кристалів  1 шт. 
Дослід Лєбєдєва  1 шт. 
Дослід Резерфорда 1 шт. 

 

Діафільми 

 

 

 

  
Вклад вчених-фізиків України у науково-технічний прогрес  1 шт. 
Види розрядів у газах  1 шт. 
Голографія  1 шт. 
Закон збереження енергії у теплових процесах  1 шт. 
Запис і відтворення звуку  1 шт. 
Вимірювання температури  1 шт. 
Квантові генератори  1 шт. 
Конденсатори і їх застосування  1 шт. 

Магнітне поле Землі (VII-X класи)  1 шт. 
Магнітні властивості речовини  1 шт. 

Необоротність теплових процесів  1 шт. 
Напівпровідники та їх застосування  1 шт. 

Поляризація світла  1 шт. 
Побудова зображень у лінзах 1 шт. 
Радіолокація  1 шт. 
Рентгенівські промені  1 шт. 
Властивості рідин  1 шт. 
Властивості твердих тіл  1 шт. 
Деформації  1 шт. 
Швидкість світла  1 шт. 
Статична електрика  1 шт. 
Теплові машини  1 шт. 
Струми високої частоти та їх застосування  1 шт. 
Трекові прилади у ядерній фізиці  1 шт. 
Рівняння молекулярно-кінетичної теорії газів  1 шт. 
Фізичні основи телебачення  1 шт. 
Використання властивостей газів у техніці  1 шт. 
Електричний струм у вакуумі  1 шт. 
Електровимірювальні прилади  1 шт. 
Електронна провідність металів  1 шт. 
Явище електромагнітної індукції  1 шт. 
Транспорт і довкілля  1 шт. 
Мікропроцесори  1 шт. 
Основні вузли ЕОМ та їх призначення 

 

1 шт. 
Лазери та їх використання у народному господарстві 1 шт. 
Фізика і захист довкілля  1 шт. 
Міжпредметні зв'язки на уроках фізики у VII-VIII класах  1 шт. 
Міжпредметні зв'язки на уроках фізики у IX класі  1 шт. 
Атмосферний тиск 

 

1 шт. 
Атом і його будова  1 шт. 



Повітроплавання  1 шт. 
Гідравлічні машини і інструменти  1 шт. 
Тиск у природі і техніці  1 шт. 
Двигуни внутрішнього згоряння  1 шт. 
Рух тіла по похилій площині  1 шт. 
Із історії електричного освітлення 

 

1 шт. 
Вимірювання фізичних величин  1 шт. 
Джерела постійного струму  1 шт. 
Магнітне поле Землі (VIII-X класи)  1 шт. 

М.В.Ломоносов і його праці в галузі фізики  1 шт. 
Кінематографічні методи дослідження механічного руху  1 шт. 
Наочні задачі з фізики  1 шт. 
Плавання тіл  1 шт. 
Прості механізми і їх використання у машинах  1 шт. 
Прямолінійний рух тіл  1 шт. 
Реактивний рух  1 шт. 
Сила тертя  1 шт. 
Система відліку і відносність руху 1 шт. 
Сполучені посудини  1 шт. 
Способи теплопередачі 1 шт. 
Телеграф і телефон  1 шт. 
Стійкість  1 шт. 
Фізика в іграшках  1 шт. 

Центробіжні механізми  1 шт. 
Електричні станції  1 шт. 
Електромагнітні явища 

 

1 шт. 
 

Транспаранти 

 

 

  
Повздовжні хвилі  1 компл. 

 Механічні коливання і хвилі  1 компл. 

 Побудова зображень у оптичних приладах  

 

1 компл. 

 Хід променів у фотоапараті  

 

1 компл. 

  
Програмне забезпечення кабінетної комп'ютерної мережі 

 

 

 

  
Комп'ютерна програма з термодинаміки А, В, С  1 шт. 
Комп'ютерна програма з електростатики А, В, С  1 шт. 

Комп'ютерна програма з електрики стаціонарного струму  1 шт. 

Комп'ютерна програма з магнетизму і електромагнетизму  1 шт. 

Комп'ютерна програма з теорії і практичного застосування електромагнітних 

хвиль А, В, С  

1 шт. 

Комп'ютерна програма з оптики А, В, С  1 шт. 
Комп'ютерна програма з квантової та ядерної фізики А, В, С 1 шт. 
Комп'ютерна програма з механіки А, В, С  1 шт. 
Комп'ютерна програма з гідро-, аеромеханіки А, В, С  

 

1 шт. 
 

 

 

 

 

 



 

 

АСТРОНОМІЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
МОДЕЛІ 

 
Глобус зоряний  1 шт. 
Глобус Землі фізичний ГФМ 1:30 млн 1 шт. 
Глобус Місяця 1:10 млн 1 шт. 
Модель горизонтальних і екваторіальних координат 1 шт. 
Модель для демонстрування сонячних і місячних затемнень 1 шт. 
Модель метеоритів  1 шт. 
Модель небесної сфери СФА 1 шт. 
Модель орбітальних рухів ШСЗ 1 шт. 
Модель планетної системи 

 

1 шт. 
Телурій Т-77  1 шт. 
Карта зоряного неба рухома учнівська 1 шт. 
Німа карта зоряного неба з підсвіткою 1 шт. 

   
ПРИЛАДИ ТА ПРИСТОСУВАННЯ 

 

 

 

 

 
Бінокль Б7х50 1 шт. 
Бінокль Б12х40 1 шт. 
Датчик для фотоелектричних спостереженеь Сонця 1 шт. 
Спектроскоп двотрубний 1 шт. 
Телескоп-рефрактор на азимутальних установках РТМ 60/600 1 шт. 
Телескоп-рефрактор на колонах 80/800 1 шт. 
Телескоп системи Максутова 100/1200 1 шт. 
Теодоліт шкільний 1 шт. 
Штатив для бінокля 2 шт. 
  

ДРУКОВАНІ 
 

Таблиці 
 

Карта руху планет 1 шт. 
Карта зоряного неба Д1500 мм 1 шт. 
Карта зоряного неба з сітками горизонтальних координат Д 500 мм 1 шт. 
Карта Місяця  1 шт. 
Календар астрономічний шкільний 1 шт. 
Таблиці з астрономії 1 компл. 

Калл 

 

 

 

 

  
Картки для iндивiдуальної роботи 

   
Атлас зоряний навчальний 17 шт. 
Атлас місяця навчальний 17 шт. 
Матеріали з астрономії  17 шт. 
  

ЕКРАННО-ЗВУКОВІ 

 

 

 

 

 

 

 
Діапозитиви 

  
Питання освоєння космосу в курсі астрономії 1 наб. 



Всесвітнє тяжіння 1 наб. 
Методи астрономічних спостережень 1 наб. 
Сузір’я 1 наб. 
Телескопи 1 наб. 
Комплект з астрономії 1 наб. 

 
Діафільми 

 
Взаємозв’язок астрономії і фізики 1 шт. 
Взаємозв’язок астрономії і філософії 1 шт. 
Видимі рухи небесних світил 1 шт. 
Галактика 1 шт. 
Життя і розум у Всесвіті 1 шт. 
Зоряне небо 1 шт. 
Зорі і міжзоряне середовище 1 шт. 
Квазари 1 шт. 
Космонавтика і науково-технічний прогрес 1 шт. 
Малі тіла Сонячної системи 1 шт. 
Методи астрофізичних дослідів 1 шт. 
Визначення відстаней до небесних тіл 1 шт. 
Основні етапи освоювання космосу 1 шт. 
Планета Земля 1 шт. 
Планети земної групи 1 шт. 
Планети-велетні 1 шт. 
Предмет астрономії 1 шт. 
Природа зірок 1 шт. 
Природа, походження і розвиток Місяця 1 шт. 
Походження і розвиток небесних тіл 1 шт. 
Пульсари і нейтронні зірки 1 шт. 
Розвиток уявлень про будову Всесвіту 1 шт. 
Сонце і життя на Землі 1 шт. 
Що таке космологія 1 шт. 

 
Кіно-, (відео-) фільми 

 
Видимі та істинні рухи планет 1 шт. 
Спалахи 1 шт. 
Рух комети навколо Сонця 1 шт. 
Подвійні зірки 1 шт. 
Вивчення Місяця методами космонавтики 1 шт. 
Найбільший у світі телескоп 1 шт. 
Радіотелескопи 1 шт. 
Змінні зірки 1 шт. 
Протуберанці 1 шт. 
Сонячні затемнення 1 шт. 
Астрономія і світогляд 1 шт. 
Космонавтика і астрофізика 1 шт. 
Місяць 1 шт. 
Сонце 1 шт. 
Будова Всесвіту 1 шт. 
Планетна система 1 шт. 
Земля - планета Сонячної системи 1 шт. 
  



  

  

Транспаранти  

  

Велика ведмедиця  1 шт. 
Видимий добовий рух Сонця 1 шт. 
Діаграма "Спектр-світність" 1 шт. 
Магнітосфера і радіаційні пояси 1 шт. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ 

 

Навчальний комп’ютерний комплекс (НКК)****   10+1 шт. 

Телевізор*** 1 шт. 

Магнітофон* 2 шт. 

Відеомагнітофон* 2 шт. 

Відеокамера* 1 шт. 

Комп’ютер*** 10 шт. 

Програвач компакт-дисків* 2 шт. 

Графопроектор (кодоскоп)* 1 шт. 

Діапроектор* 1 шт. 

Радіоприймач*** 1 шт. 

Фотоапарат* 5 шт. 

Пульт керування аудиторною технікою*** 1 шт. 

Підсилювач звуку* 1 шт. 

 

ОБЛАДНАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ** 

 

Меблі та пристосування 

 

Стіл учнівський (двомісний) 1200х500хН(580,640,700,760 мм) 17 шт. 

Стіл  вчителя (однотумбовий) 1200х600х764 мм 1 шт. 

Стіл лабораторний фізичний 1200х600х760 мм 17 шт. 

Стіл демонстраційний фізичний 3050х750х900 мм 1 шт. 

Стіл лабораторний хімічний (з мийкою) 1200х600х760 мм 17 шт. 

Стіл демонстраційний хімічний 2400х750х900 мм 1 шт. 

Стіл комп’ютерний двомісний 1404х704х876 мм 5 шт. 

Стіл для кабінету інформатики 1200х800х760(850)мм 35 шт. 

Стіл для вчительської 1200х500х734 мм 20 шт. 

Cтіл робочий для читального залу 1200х650х760 мм 40 шт. 

Стіл прямокутний 1200х600х750мм 20 шт. 

Стіл для засідань 2 шт. 

Стіл-кафедра 1150х682х910 мм 1 шт. 

Стіл для крою 1 шт. 

Стілець учнівський ШкС-98-01 35 шт. 

Стілець для вчительської 20 шт. 

Секція стільців для актового залу (5 стільців в секції) 120 сек. 

Стенд демонстраційний 2 шт. 

Екран для проекцій 1 шт. 

Набірне магнітне полотно 1 шт. 

Дошка аудиторна ДКО 3010 М, 3000х1000 1 шт. 

Дошка аудиторна з п’ятьма робочими поверхнями ДК 3010 М, 3000х1000 1 шт. 

Дошка аудиторна ДК 2010 М, 2000х1000 1 шт. 

Дошка аудиторна ДК 1510 Ф, 1500х1000 (для фломастерів) 1 шт. 

Дошка обертова ДКП 2010 МФ, 2000х1000 (для крейди та фломастерів) 1 шт. 

Дошка магнітна з нотним станом та набором нотних знаків 1 шт. 

Дошка зі звуковим нотним станом 1 шт. 

Мольберт ДМ 0710 Ф, 750х1000 (для фломастерів) 35 шт. 

Мольберт ДМ 0710 М, 750х1000 35 шт. 



Шафа картотечна 956х530х1706мм (на 60 шухляд) 10 шт. 

Шафа для матеріалів та інструментів 1 шт. 

Шафа витяжна демонстраційна 1040х700х2340мм 1 шт. 

Шафа дводверна для одягу 850х435х1860мм 2 шт. 

Шафа-стелаж 850х415х1200мм 3 шт. 

Вішалка однобічна на 20 місць 2071х315х1600мм 150 шт. 

Стелаж однобічний 1000х250х2014мм 3 шт. 

Стелаж двобічний 1000х486х2014мм 30 шт. 

Стінка для кабінетів (лабораторій) 1 шт. 

Вітрина настінна (із скляними дверцятами) 850х240х860мм 10 шт. 

Трибуна 619х540х1174мм 1 шт. 

Секція верхня з дверцятами 850х432х860мм 1 шт. 

Секція нижня з дверцятами 850х432х1004мм 1 шт. 

Секція верхня (із скляними дверцятами) 850х415х860мм 1 шт. 

Секція з шухлядами подвійна 850х432х1004мм 1 шт. 

Секція для технічних засобів навчання 850х432х860мм 1 шт. 

Секція для таблиць 850х432х1004мм 1 шт. 

Антресоль відкрита 850х415х860мм 1 шт. 

Секція нижня відкрита 850х415х1004мм 1 шт. 

Секція верхня відкрита 850х415х860мм 1 шт. 

Секція для журналів верхня 850х415х860мм 1 шт. 

Секція для журналів нижня 850х432х1004мм 1 шт. 

___________________ 

* технічні засоби навчання та обладнання загального призначення із розрахунку на 

один навчальний заклад 

** обладнання загального призначення із розрахунку на один навчальний кабінет 

*** технічні засоби навчання із розрахунку на один навчальний кабінет 

загальноосвітнього навчального закладу 

**** обладнання робочих місць із розрахунку один комп’ютер вчителя та 10 

комп’ютерів учня на один навчальний кабінет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОМІЖНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ 



 

 

Засоби навчання 

 

 

Технічні характеристики 

1 2 

 

ДРУКОВАНІ 

 

Щоденник шкільний для учнів III-XI(XII) 

класів 

180х220 мм, 40 аркушів 

Зошит шкільний 12,18,24 аркуші з графічними сітками №1-

№5 

Зошит загальний учнівський 48,60,80,96 аркушів з графічними сітками 

№4-№6 

Зошит для нот 8,10,12,16,20,24,30,84 аркуші 

Альбом для малювання 8,10,12,16,18,20,24,30, аркушів 

Зошит для малювання 8,10,12,20,22,30, аркушів 

Папка для креслення 10,12,16,18,24, аркушів, формат А4, А5 

Набір картону для ескізів 10 і більше аркушів, формат довільний 

Набір кольорового паперу 7 кольорів+2 додаткових, мінімум по 2 

аркуші кожного 

Набір кольорового картону 7 кольорів+2 додаткових, мінімум по 2 

аркуші кожного 

Набір білого картону для художньої праці  10 і більше аркушів, формат довільний 

Дипломний проект (робота) папка, вертикальне кріплення 

Курсовий проект (робота) папка, вертикальне кріплення 

Папка для зошитів шкільних матеріали і способи кріплення різні 

Папка для труда формат А4 з кріпленням та умовними 

позначками 

Розклад уроків формат А3, А4 

Заклада формати та матеріли різні 

Зошит (папка) спеціального призначення формат А4, папір встановлених зразків 

Папка з міліметровим папером формат А3, А4 

 

МАТЕРІАЛИ 

 

Олівець графітний 4М-3Т 

Набір графітних олівців 2М-3Т, 8,12 штук 

Олівець кольоровий 6,12,24 і більше штук (7 кольорів+2 і 

більше додаткових) 

Набір фломастерів 6,12,24 і більше штук (7 кольорів+2 і 

більше додаткових) 

Крейда біла шкільна форми ціліндра або бруска, довжиною 

80мм 

Набір крейди білої шкільної ціліндричної форми, довжиною 60-80мм 

Набір крейди кольорової пастельних тонів на 4 кольори, довжиною 

60-80мм 

Набір воскової крейди 4-24 кольори в плоскій упаковці 



Гумка для олівця м’яка, довільних розмірів 

Клей (ПВА, канцелярський) олівець, флакон на 25-150мл 

Пластилін дитячий 100г, 150г, 210г, 250г, 300г, 500г  

(7 кольорів+2 додаткових) 

Пластика біла 150-500г 

Пластика кольорова 150-500г 

Фарби гуашеві 3-8 та більше кольорів 

Фарби акварельні  6 і більше кольорів (пастоподібні, напівсухі 

(медові), сухі) 

  

 

ІНСТРУМЕНТИ 

 

Пензлик шкільний №1-6 з шерсті тварин 

Щіточка для клею плоска 

Стеки пластмасові, види 1-4 

Ножиці дитячі з заокругленими кінцями, малі 

Ножиці шкільні з заокругленими кінцями, малі 

Циркуль учнівський металевий, пластмасовий з кріпленням для 

олівця 

Транспортир пластмасовий, металевий, 10см 

Лінійка шкільна дерев’яна, 15,20,25,30,40см 

Лінійка креслярська з міліметровими поділками та прозорим 

пристосуванням для креслення тушшю,  

25-50см 

Лінійка закрійника металева, 200-300мм 

Кутник прямокутний учнівський дерев’яний, 200мм, 250мм (30,60,90, 

45,45,90) 

Набір лінійок (кутник, лінійка, 

транспортир) 
кутник 30,60,90; лінійка 200-250мм; 

транспортир пластмасовий, металевий 10см 

Набір лекал пластмасові 

Точилка для олівців з довжиною заточки 15-20мм 

Точилка для воскової крейди з довжиною заточки не менше 10мм 

Готовальня шкільна (циркуль, 

транспортир, рейсфедер, грифелі) 

у футлярі 

Набір інструментів слюсарних 

(шкільний), столярних (шкільний) 

в коробці 

Набір садово-городній (дитячий) довжиною 500-800мм металеві з 

дерев’яним держаком з округлим кінцем., 

пофарбовані 

Лінійка демонстраційна дерев’яна 1000мм з тримачем, з поділками 

на 10мм, 100мм 

Транспортир демонстраційний дерев’яний з тримачем, 50см 

Циркуль демонстраційний універсальний 

класний 

дерев’яний, пластмасовий 300-500мм з 

можливістю окреслення від 100 до 300мм, з 

затискачем для крейди та фіксуючим 

гвинтом 

ПРИЛАДДЯ 



 

Ручка автоматична кулькова типа РШСН, РШСВ; 

пер’єва типа АР1-F, АР1-М, АР2-F, АР2-М, 

АР3-F, АР3-М 

Пенал пластмасовий, дерев’яний з тканини або 

клейонки з відділами 

Палітра пластмасова, 6-12 чашечок 

Мольберт ДМ0710М750х1000, ДМ0710Ф750х1000 

Указка шкільна пластмасова, 15см 

Підставка для книг металева, пластмасова з рухомим упором та 

нижнім фіксатором 

Обкладинки для:   

підручників для I-IV, V-XI(XII) класів за розміром підручника, прозора з 

закладкою 

щоденника поліетиленова 

зошита шкільного поліетиленова, прозора 

зошита загального поліетиленова, прозора 

класних журналів для I-IV, V-XI(XII) 

класів 

поліетиленова, прозора 

Суперобкладинка для підручника поліетиленова з кріпленням  

Демонстраційне набірне полотно для 

навчальних кабінетів 

120х40 мм з двома робочими рядками 

  

 

МОДЕЛІ 

 

Муляжі “Фрукти” в упаковці з відділами по 1 шт. кожного 

виду, натуральних розмірів 

Муляжі “Овочі” в упаковці з відділами по 1 шт. кожного 

виду, натуральних розмірів 

Муляжі “Гриби” в упаковці з відділами по 1 шт. кожного 

виду, натуральних розмірів 

 

НАБОРИ УЧНІВСЬКІ 

 

Матеріал для лічби по 12 шт. кожного (пластмасовий, дерев’ян

ий, на картоні) 

Набір цифр і знаків  по 1 шт. кожного на пластмасі або картоні 

Абетка (українська, англійська) формат А4, А3 папір, картон 

Віяло з цифрами і буквами пластмаса, картон, з кріпленням 

Предметні картки пластмаса, картон 

Каса цифр та лічильного матеріалу  картон 

Каса літер та складів картон 

Набір для вишивання шкільний тканина для вишивання, нитки “Муліне” 

Набір для шиття тканина різних видів та розмірів 

Набір для ліплення пластмаса 

Набір першокласника паперово-білові вироби 

ДІЛОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ  



ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

 

Класний журнал для I-IV класів 

Класний журнал для V-XI(XII) класів 

Табель досягнень у навчанні та відвідування школи учнями для I-IV, класів 

Табель досягнень у навчанні та відвідування школи учнями для V-XI(XII) класів 

Особова справа 

Алфавітна книга запису учнів 

Книга наказів з основної діяльності 

Книга наказів з кадрових питань 

Книга обліку і видачі свідоцтв та бланків додатків про базову загальну середню освіту 

Книга обліку і видачі атестатів та бланків додатків про повну загальну середню освіту, 

відзнак за досягнення у навчанні учнів 

Книга записів наслідків внутрішкільного контролю 

Книга протоколів засідання педагогічної ради 

Журнал обліку пропущених і замінених уроків 

Журнал групи продовженого дня 


