
 

Рішення щодо оснащення STEAM-лабораторії (кабінету інформаційних технологій)  

Про компанію 

Компанія «ІТ-Інтегратор» – флагман української системної інтеграції. За більш як шістнадцятирічний досвід роботи компанія є надійним 

партнером для підприємств, установ, організацій у фінансовому секторі, ТЕК, телеком операторів, у державному секторі та, у тому числі,  у сфері 

освіти. Фокусуючи  увагу на інноваціях, ми пропонуємо найкращі практики з впровадження інформаційних технологій та інженерних рішень. 

Компанія має потужні ресурси у найбільших містах України для здійснення системної інтеграції, зокрема й технічної підтримки по всій 

території країни. 

На сьогоднішній день, спеціалістами нашої компанії проаналізовано тенденції світового розвитку освіти та найкращі кейси з реформування 

освітньої галузі у США, Ізраїлі, Фінляндії, Великобританії, Канаді тощо. 

Перевагами комплексної закупівлі обладнання та послуг є: 

- відповідність чинному законодавству; 

- дотримання вимог державних освітніх стандартів; 

- відповідність вимогам необхідності і достатності оснащення освітнього процесу для повної реалізації основних освітніх програм;  

- додаткові можливості для позаурочної діяльності; 

- дотримання санітарно-гігієнічних вимог, вимог пожежної та електробезпеки та вимог охорони здоров’я учнів і охорони праці працівників 

навчальних закладів; 

- гарантована укомплектованість засобів навчання та навчального обладнання методичними матеріалами для демонстраційних, 

практичних та лабораторних робіт відповідно до навчальних програм та інструкціями про використання та зберігання, викладеними 

українською мовою; 

- гарантоване проведення серії тренінгів для працівників навчальних закладів. 

Контактна особа – Ігор Старенький, керівник напрямку роботи зі сферою освіти, е-пошта: Igor.Starenkiy@it-integrator.ua, контактний 

телефон 0675477722. 

 

mailto:Igor.Starenkiy@it-integrator.ua


Обладнання кабінету інформаційних технологій ** 

П. 
№ 

Найменування товарів (робіт, послуг) Кількість, 
од. 

Обладнання кабінету технологій (STEAM-лабораторії) у складі*: 
1.  Цифровий фрезерувальний верстат: 

- робоча зона не менше: 300х300х100 мм; 
- робоча напруга: AC210-260В; 
- автоматизована безпека (прозорий кожух з системою датчиків); 
- спеціальний стіл, матеріали: метал, дерево; 
- витратні матеріали (екологічно чистий пластик) для виготовлення проектів учнями 5 – 9 класів протягом навчального року; 
- спеціальний набір інструментів. 

1 

2.  3D-принтер: 
- технологія друку: FDM; 
- дозвіл друку: 0.4 - 0.6 мм; 
- макс. температура сопла: 210 ℃; 
- температура столу: 50 - 100 ℃; 
- блок живлення: 12В / 220Вт; 
- підключення: SD карта або USB; 
- формат моделі для друку: G-код; 
- матеріал друку: пластик ABS, PLA; 
- маса: не більше 20 кг; 
- система захисту (прозорий кожух); 
- витратні матеріали (екологічно чистий пластик) для виготовлення проектів учнями 5 – 9 класів протягом навчального року. 

1 

3.  Цифровий мікроскоп: 
- світлодіодне підсвічування з плавним регулюванням яскравості; 
- захоплення зображення; 
- фокусна відстань: ручне фокусування; 
- операційна система:  Raspbian; 
- пристрій керування: керування по одній осі + живлення + регулятор фокусу; 
- захисний прозорий купол; 
- монітор 22”; 
- живлення: AC210-260В. 

1 

4.  Комплект роботів та електроніки: 
- робот-маніпулятор; 

від 7** 



- мобільний робот; 
- електроніка (Arduino UNO, датчики, світлодіоди, транзистори, резистори тощо). 

* У вартість входить доставка, монтаж, пусконаладка обладнання та навчання педагогічних працівників; методичні матеріали для проведення 

уроків; гарантійне обслуговування протягом 12 місяців.  

** Остаточна комплектація та вартість формується залежно від середньої наповнюваності класів та матеріально-технічної бази закладу.   

 

КОРОТКИЙ ОПИС 

Створення STEАM-лабораторії, для якої закуповується сукупність обладнання, що забезпечує реалізацію дослідно-експериментальної, конструкторської, 

винахідницької діяльності у навчально-виховному процесі. Використання засобів STEАM-освіти дає можливість учням здійснювати проектну та дослідницьку 

діяльність, засвоювати науково-технічні знання, розвивати навички критичного мислення. 

 

Проблема (передумови, обґрунтування необхідності реалізації проекту) 

Сучасні технології змінюють усі сфери життя людини. Є негативна тенденція зменшення робочих місць, які не потребують високої кваліфікації. Вони 

заміщуються робототехнічними системами. Паралельно утворюються нові професії, пов’язані з необхідністю поєднання наукових знань, технічної, інженерної, 

дизайнерської та математичної компетентності – STEAM-професії. Як наслідок, сучасна освіта має швидко адаптуватися до потреб економіки і надавати учням 

такі знання, які у майбутньому дозволили б їм стати конкурентоспроможними фахівцями. Перед новою українською школою постає питання розвитку 

пошуково-конструкторської та винахідницької діяльності у дітей, що сприяє формуванню цінних навичок творчої праці, умінню вести спостереження, розвивати 

мислення та естетичні смаки майбутнього винахідника, інженера, робототехніка, науковця або митця. Але для реалізації цих напрямків необхідне відповідне 

матеріально-технічне забезпечення. 

 

Пропоноване рішення щодо розв'язування проблеми і його обґрунтування 

Обладнати кабінет технологій для створення матеріально-технічної бази STEAM-уроків (у комплексі: робототехніка, схемотехніка, моделювання, художня 

творчість, дослідницька діяльність, лабораторні роботи з природничих предметів) для учнів середньої школи. 

Здійснення методичної підготовки педагогів для максимально ефективного використання усіх можливостей STEAM-освіти. 

 

Вимоги до приміщення ідентичні вимогам до комп'ютерного класу. 

STEM-лабораторія – це унікальне інтерактивне середовище, якого так не вистачає сучасному начальному закладу. Тобто, обладнавши окреме приміщення, ми 

зможемо зробити навчально-виховний процес учнів в урочний і позаурочний час яскравим, цікавим, наповненим і змістовним. 


