
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
від 3 травня 2018 року N 447

Про затвердження Примірного переліку обладнання для
оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів

На виконання пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання використання субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми
потребами у 2018 році" від 21 лютого 2018 р. N 88 та з метою встановлення єдиного підходу до оснащення 
інклюзивно-ресурсних центрів наказую:

1. Затвердити Примірний перелік оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів (далі - Перелік), 
що додається.

2. Департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій 
спрямувати кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми потребами у 2018 році на закупівлю обладнання для оснащення кабінетів 
інклюзивно-ресурсних центрів відповідно до Переліку, затвердженого цим наказом.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Хобзея П. К.

 
Міністр Л. М. Гриневич

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України

від 03 травня 2018 року N 447

Примірний перелік обладнання для оснащення кабінетів
інклюзивно-ресурсних центрів

Назва засобу/обладнання Вимоги до засобу/обладнання Кількість

1 2 3

1. Мультимедійне обладнання

1.1. Проектор Світловий потік: не менше 3000 ANSI Люменс; коефіцієнт 
контрастності - не нижче 13000:1; роздільна здатність не 
менше XGA (1024 х 768 пікселів) або WXGA (1280 х 800 
пікселів); аспектне співвідношення 4:3 або 16:9, 16:10; 
ресурс роботи лампи не менше 5000 годин в стандартному 
режимі; проектор встановлюється на спеціальному підвісі, 
який кріпиться безпосередньо над верхнім краєм 
інтерактивної дошки до стіни або до стелі; відстань від 
об'єктива проектора до площини проекції не більше 1 метра; 
довжина інтерфейсного кабелю - не менша, ніж необхідна 
для підключення пристрою до портативного комп'ютера у 
місці його встановлення.
Гарантія на проектор не менше 3-х років, гарантія на лампу 
проектора не менше 1-го року або 1000 годин в робочому 
режимі

1

1.2. Інтерактивний сенсорний модуль Активатор поверхні - інтерактивна камера; площа покриття: 
40 - 120" (помірне освітлення); частота оновлення сигналу: 
не менше 120 кадрів/с; одночасних дотиків: не менше 8; 
підтримка української мови.
Гарантія не менше 1-го року

1

1.3. Комплект для монтажу мультимедійного Узгоджений з мультимедійним обладнанням 1



комплексу на стіну

1.4. Дошка-екран жорстка Магнітно-маркерна дошка-екран, жорстка, розмір не менше 
125 х 160 см

1

1.5. Система відеоспостереження Відеореєстратор, розширювач дискового простору з не 
менше 32 МБ пам'яті та можливістю архіву, камера 
відеоспостереження, стабілізований блок живлення, роз'єми, 
кабельна продукція.
Послуги монтажу та налаштування мережевого доступу.
Гарантія не менше 1-го року

За потребою

Телевізор з відповідним обладнанню входом, діагональ не 
менше ніж 25".
Гарантія не менше 1-го року

За потребою

2. Комп'ютерне обладнання

2.1. Планшет Процесор: не менше IntelAtom x5-Z8350 (1.44 ГГц) або 
еквівалент;
оперативна пам'ять: RAM - 4 Gb, вбудована пам'ять не 
менше ніж 64 Gb з можливістю використання microSD;
батарея: ємність не менше ніж 5500 або не менше 8 годин 
автономної роботи;
дисплей: діагональ не менше ніж 10.1"; максимальна 
роздільна здатність не менше ніж 1280 x 800; ємнісний;
WEB-камера: основна камера не менше 2 Mp, фронтальна - 
не менше 0.3 Mp;
комунікації: наявність Bluetooth та Wi-Fi;
операційна система: попередньо встановлена ліцензійна 
операційна система Windows 10 Home та вище з 
безкоштовними оновленнями та україномовним 
інтерфейсом.
Гарантія не менше 1-го року
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2.2. Багатофункціональний пристрій 
(принтер-сканер-копір)

Формат паперу А4; принтер та копір для друку кольорових та
чорно-білих документів; сканер кольорових та чорно-білих 
документів; швидкість друку не менше ніж 25 стор./хв.; 
технологія струменева або лазерна. Стартовий комплект 
витратних матеріалів має забезпечувати не менше ніж 4000 
видруків документів формату А4 із середнім заповненням 
сторінки не менше 5 %; витратні матеріали для цієї моделі 
принтера мають бути доступними для придбання в Україні.
Гарантія не менше 1-го року

1

2.3. Ламінатор Формат А4 (216 х 303). 1

Гарантія не менше 1-го року  

3. Меблі та додаткове обладнання

3.1. Меблі Шафа секційна з комбінованими полицями для зберігання 
документації та розміщення дидактичних матеріалів

За потребою

Стіл регульований дитячий/учнівський для занять з дітьми, 
виготовлений з матеріалів, що дозволені чинним санітарним 
законодавством

За потребою

Крісло-пуф для ігрової діяльності, занять з дітьми та 
психологічного розвантаження; виготовлений з матеріалу, що
легко чиститься/миється

За потребою

Стілець регульований, без спинки, для огляду дитини 
спеціалістом

За потребою

Стілець зі спинкою для проведення огляду дітей та 
співбесіди з ними

За потребою

Стіл одно/двотумбовий офісний для забезпечення 
професійної діяльності спеціалістів

За потребою

Стілець зі спинкою для відвідувачів, для батьків дітей За потребою

Шафа одно/дводверна для одягу За потребою

Лава шкільна 1

Стіл для дітей з особливими освітніми потребами, що 
пересуваються на кріслах колісних, з регулюванням робочого
столу за висотою; спеціальним радіусним вирізом у передній 
частині; відсіками для письмового приладдя; бортиками з 3-х
боків

Не менше 1

Стілець-вертикалізатор ортопедичний / стілець 
реабілітаційний

Не менше 1

3.2. Додаткове обладнання Лампа настільна За потребою

Дошка магнітно-маркерна для письма, демонстрації 
навчального матеріалу з діагоналлю не менше 1 м, можливе 

За потребою



обладнання додатковим освітленням; з полицею для 
маркерів, магнітів тощо

Килимок для занять та гри, виготовлений із зносостійкої 
синтетичної/полімерної тканини, що легко миється. Розмір не
менше 1 х 2 м

Не менше 1

4. Дидактичні матеріали

4.1. Наочні матеріали для розвитку мови та 
пізнавальних процесів

Сюжетні картинки для розвитку мовлення.
Друковані картки за темами (моя перша валіза, світ тварин, 
світ природи та інші).
Предметні рельєфні малюнки. Альбоми для розвитку 
мовлення.
Дидактичні ігри для розвитку мовлення.
Аудіозаписи різних звуків для розвитку слухового відчуття

За потребою

4.2. Фетр для занять з дитиною Картонно-фетровий планшет і комплект фетрових деталей 
до нього. Розмір фетрового планшета не менше 35 х 30 см та
набір іграшок, рекомендованих для дітей, старших 2 років

Не менше 1

4.3. Конструктори розвиваючі Дерев'яні та пластмасові конструктори з великими деталями,
що складаються за принципом "паз в паз", з можливістю 
складання плоских та об'ємних моделей. Набори будівничих 
блоків (дерев'яні та пластмасові). Дерев'яні конструктори для
побудови будівель, замків, моделей техніки

За потребою

4.4. Пірамідки в асортименті Набір пірамідок універсальний За потребою

4.5. Дидактичні іграшки Ляльки та м'які іграшки, що імітують тварин.
Набір кухонного посуду.
Набір медичних інструментів.
Набір господарських інструментів.
Об'ємні фігури тварин.
Моделі транспортних засобів.
М'ячі різного розміру

За потребою

4.6. Засоби для розвитку дрібної моторики Мозаїки в асортименті.
Килимок-мозаїка.
Фігури із шнурівкою

За потребою

4.7. Матеріали для занять з піском Пісочниця для сухого та кінетичного піску, з кришкою 1

Набір кінетичного піску різних кольорів (обов'язково 
червоний, синій, зелений)

3

Набір піску сухого різних кольорів 4

 
Генеральний директор Директорату
 інклюзивної та позашкільної освіти Л. С. Самсонова

© ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА", 2019
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