
 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

КЗО «Дніпропетровський багатопрофільний 

навчально-реабілітаційний центр №9» ДОР» 

 
Найменування 

навчальних 

приміщень та 

майданчиків 

Найменування навчального обладнання 

Навчальна 

кімната 

початкової 

школи 

Обладнання загального призначення 

Комп'ютерне обладнання 

Інтерактивна  мультимедійна дошка 

Ноутбук для вчителя 

Ноутбук учнівський 

Багатофункціональний пристрій (принтер, сканер, копір) 

Витратні матеріали для БФП (чорнило, папір офісний) 

Флеш-накопичувач 

Ламінатор 

Витратні матеріали для ламінатора (плівка А5) 

Комплект мультимедійних (цифрових) навчальних програм, 

комп'ютерних ігор, що відповідають вимогам та тематиці 

навчальних програм для 1 класу 

 Пристосування 

Дошка аудиторна крейдова стаціонарна 

Дошка аудиторна магнітно-маркерна 

Дошка коркова 

Аксесуари та витратні матеріали до дощок (набір маркерів, набір 

магнітів, губка для витирання, засіб для чищення дошки, набір 

крейди) 

Меблі 

Стіл учнівський одномісний 

Стіл учительський 

Стілець учнівський 

Стілець для вчителя 



 

Меблева стінка 

Шафа для зберігання засобів навчання 

Контейнери для роздаткового матеріалу 

Мовно-літературна освітня галузь 

Друковані засоби навчання 

Комплект для навчання грамоти / письма (на магнітах) 

Каса букв та складів 

Розрізна азбука 

Віяло букв «Український алфавіт» 

Таблиця вправ для формування навичок читання 

Схеми звукового аналізу слова 

Комплект  таблиць до основних розділів граматичного матеріалу 

відповідно до програми     1 класу з української мови, читання 

Комплект  сюжетних та предметних малюнків відповідно до вимог 

змісту програмового матеріалу 1 класу 

Набір ілюстрованих словників з української мови (орфографічний, 

тлумачний, синонімів, антонімів, перекладний) 

Набір  ілюстрацій  відповідно до програми 1 класу 

Набір портретів українських та зарубіжних письменників і поетів 

Бібліотечка дитячої літератури (дитяча художня література, дитячі 

енциклопедії, довідники тощо) 

Набір настільних розвивальних ігор 

 Математична освітня галузь 

Друковані засоби навчання 

Набір таблиць до основних тем навчального матеріалу відповідно 

до програми 1 класу (ознаки, властивості, відношення предметів; 

розташування у просторі і на площині; зразки каліграфічного 

письма цифр та знаків; нумерація чисел, склад числа; дії над 

числами; геометричні фігури, геометричні тіла та їх властивості 

тощо) 

Демонстраційний набір цифр і знаків на магнітах 

Набори карток (для лічби та усного рахунку від 0 до 100; склад 

числа; для математичних диктантів) 



 

Комплект роздатковий для лічби та вивчення складу числа 

Математичний планшет з набором цифр та математичних знаків 

Навчальний набір грошових знаків 

Числова лінійка (від 0 до 100 з набором карток) 

Математичний куб 

Набір для конструювання «Геометричні форми» 

Набір настільних логіко-розвивальних ігор 

Інструменти 

Метр навчальний з сантиметровим діленням 

Набір трикутників 

Циркуль 

Рулетка 

Лінійка 

Моделі 

Набір моделей геометричних тіл та фігур 

Демонстраційний набір моделей геометричних тіл та фігур 

Модель демонстраційного механічного годинника (24 години, 

годинна, хвилинна, секундна стрілки) 

Модель механічного годинника 

Прилади і пристосування 

Каса цифр та лічильного матеріалу на магнітному кріпленні 

(предметні картинки, геометричні фігури) 

Терези демонстраційні з набором важків 

Терези з набором важків для учня 

Набір годинників пісочних 

Термометр 

Набір мірного посуду (пластиковий) 

Навчальний набір «Танграм» 

Палички Кьюзенера   

Блоки Дьенеша 



 

Набір «Склад числа» 

Набір настільних розвивальних ігор (шахи, шашки, маршрутні ігри, 

розрізні пазли  тощо) 

Природнича освітня галузь 

Друковані засоби навчання 

Дитяча карта України   

Дитяча карта тварин світу   

Комплект таблиць, передбачених програмою  для 1 класу 

Комплект плакатів, передбачених програмою  для 1 класу 

(«Земля», «Жива та нежива природа», «Охорона природи», «Пори 

року», «Праця людей» тощо) 

Календар природи і погоди 

Набір «Тварини України» 

Набір «Рослини України» 

Набір «Фрукти. Овочі. Ягоди» 

Набір «Свійські тварини» 

Набір «Дикі тварини» 

Набір «Птахи»  

Набір «Комахи» 

Об'єкти натуральні 

Гербарій «Отруйні рослини» 

Гербарій «Лікарські рослини» 

Гербарій «Культурні рослини» 

Колекція «Насіння і плоди» 

Колекція «Гірські породи» 

Колекція «Корисні копалини та продукти їх переробки» 

Колекція «Ґрунти» 

Моделі 

Глобус 

Муляжі 

Набір «Фрукти. Овочі» 



 

Набір «Гриби» 

Прилади і пристосування 

Термометр кімнатний 

Термометр  зовнішній 

Компас шкільний 

Мікроскоп шкільний 

Лупа ручна шкільна 

Інвентар 

Набір лабораторний (мірна склянка, лійка, фільтри, пінцет, піпетка, 

планшет для дослідних зразків, посуд для зберігання дослідних 

зразків з кришкою, поліетиленові пакети із  застібкою) 

Набір лабораторний демонстраційний 

Набір господарський (садовий інструмент, відро, лійка) 

Ентомологічний сачок 

Інформатична освітня галузь 

Друковані засоби навчання 

Роздаткові планшети клавіатури паперові 

Дидактичний матеріал для моделювання алгоритмів (схеми, 

таблиці) 

Соціальна і здоров'язбережувальна освітня галузь 

Друковані засоби навчання та пристосування 

Комплект таблиць («Будова тіла людини», «Здоров'я людини», 

«Корисні і шкідливі звички», «Правильне харчування», «Здоровий 

спосіб життя», «Особиста гігієна», «Безпека життєдіяльності», 

«Правила поведінки в природному, техногенному та соціальному 

оточенні», «Безпека на дорозі», «Небезпечні тварини», «Правила 

пожежної безпеки» тощо) 

Аптечка медична 

Килимок для занять на вулиці 

М'які крісла-мішки 

Набір дорожніх знаків 

Громадянська та історична освітня галузь 



 

Друковані засоби навчання 

Символи держави 

Набір плакатів до пам'ятних подій держави, традицій і свят народу 

Набір таблиць «Охорона природи і довкілля» 

Набір портретів історичних осіб, політичних діячів, визначних 

постатей 

Набір ілюстрацій історичних пам'ятників, архітектурних споруд, 

пам'яток культури, об'єктів культурно-історичної спадщини 

України 

Набір ілюстрацій предметів народно-ужиткового побуту 

Об'єкти натуральні 

Набір предметів побуту українського народу 

Набір предметів символіки українського народу 

Кабінет 

трудового 

навчання 

та соціально-

побутового 

орієнтування 

Технологічна освітня галузь 

Меблі  

Стіл для педагога 

Стіл дитячий робочий 

Стілець для педагога 

Стілець дитячий 

Шафа для зберігання засобів навчання 

Меблева стінка 

Набір контейнерів для  навчального матеріалу 

Пристосування 

Дошка крейдова 

Дошка магнітна 

Друковані засоби навчання 

Таблиці загальних тем (організація робочого місця, правила 

безпеки на уроці, правила користування окремими інструментами, 

економне ставлення до використання матеріалів тощо) 

Набір таблиць відповідно до основних тем навчального матеріалу 

програми   1 класу 

Набір технологічних карт відповідно до основних тем навчального 



 

матеріалу програми 1 класу 

Альбом демонстраційний відповідно до основних тем навчального 

матеріалу програми 1 класу 

Альбом роздатковий відповідно до основних тем навчального 

матеріалу програми 1 класу 

Набір ілюстрацій «Народні ремесла» 

Комплект ілюстрацій предметів народно-ужиткового побуту 

Об'єкти натуральні 

Демонстраційний набір колекцій відповідно до основних тем 

навчального матеріалу програми         1 класу («Породи деревини», 

«Види тканин та ниток», «Види паперу», «Витинанки», «Писанки», 

«Народні ремесла» тощо)  

Набір предметів побуту українського народу 

Прилади та приладдя 

Набір посуду для  сервірування 

Набір для колективної творчості з папером 

Набір для колективної творчості з тканиною 

Інструменти 

Конструктор для вивчення різних конструкцій та механізмів з 

різними способами з’єднання деталей 

Набір для догляду за кімнатними рослинами 

Кабінет         

арт-

педагогіки 

Мистецька освітня галузь 

Меблі 

Стіл для педагога 

Стіл дитячий робочий 

Стілець для педагога 

Стілець дитячий 

Шафа для зберігання засобів навчання 

Набір контейнерів для  навчального матеріалу 

Друковані засоби навчання 

Набір таблиць з основних тем навчального матеріалу відповідно до 

програми 1 класу (репродукції картин художників, зразки різних 



 

видів мистецтва, кольорознавство тощо) 

Набір технологічних карт-схем послідовного виконання завдань 

відповідно до програмового матеріалу 1 класу 

Набір фігур геометричних тіл 

Набір фігур геометричних тіл 

Обладнання загального призначення 

Підставка для натури 

Мольберт двосторонній маркерний 

Дошка магнітна  

Килим  

Інструменти 

Набір інструментів  для творчості (ножиці, гумка, пензлики, лекала 

тощо) 

Музична 

зала, 

кабінет 

ритміки 

Мистецька освітня галузь 

Комп'ютерне обладнання, техніка 

Інтерактивна  мультимедійна дошка, проектор, комп’ютер  

Ноутбук для вчителя 

Флеш-накопичувач 

Плазмовий телевізор 

Бездротова колонка 

Музичний центр 

Караоке 

Мікрофон 

Кондиціонер  

Меблі  

Меблева стінка 

Диван кутовий 

Стілець дорослий 

Стілець дитячий 

Стіл журнальний 



 

Стійка для лялькового театру 

Друковані засоби навчання 

Набір ілюстрацій з основних тем навчального матеріалу відповідно 

до програми 1 класу  

Набір ілюстрацій «Музичні інструменти» 

Набір ілюстрацій «Пори року» 

Набір ілюстрацій «Свята» 

Прилади та пристосування 

Камертон 

Метроном 

Набір магнітних нотних знаків 

Ширма для лялькового театру 

Набір ляльок для лялькового театру (літературні та казкові 

персонажі) 

Набір ляльок бі-ба-бо 

Набір ляльок-рукавичок для лялькового театру 

Набір масок казкових героїв та тварин 

Набір декорацій для лялькового театру 

Набір іграшкових тварини (дикі та домашні), літературних 

персонажів 

Обладнання загального призначення 

Дошка з нотним станом  магнітна 

Дзеркальна стінка 

Килим 

Інструменти 

Піаніно «Україна» 

Клавішний інструмент (синтезатор) 

Набір дитячих музичних інструментів (сопілка, ксилофон, 

металофон, трикутник, маракаси, трищітки, бубен, барабанчик,  

дзвіночки, свистульки,  дерев'яні ложки тощо) 

Спортивна Фізкультурна освітня галузь 



 

зала Меблі 

Стіл для педагога 

Стілець для педагога 

Меблева стінка 

Спортивне обладнання 

Лава 

Колода гімнастична 

Кільце баскетбольне 

Тренажер «Бігова доріжка» 

Тренажер «Лижник» 

Тренажер «Велосипед» 

Тренажер «Ножиці» 

Тренажер «Батут» 

Спортивний тренажер  

Тренажер «Перекотиполе» 

Тренажер «Кенгуру» 

Тренажер «Повітряна прогулянка» 

Тренажер «Силач» 

Тренажер «Байдарка» 

Велотренажер «Малявка»  

Килимок «Топ-топ» 

Гральна доріжка 

Ролик сенсорний 

Масажний килимок «Гофр» 

Батут  

Канат для лазіння 

Канат для перетягування 

Крокомір  

Мати гімнастичні  

Стінка гімнастична  



 

Шведська стінка 

Набір м’ячів (футбольні, баскетбольні, волейбольні, для метання, 

гумові тощо) 

Насос для м’ячів  

Гімнастичні палиці 

Гантелі дитячі 

Настільний теніс 

Обручі  

Скакалка дитяча 

Скакалка для дорослого 

Рулетка  

Кут гімнастичний 

Сітка волейбольна 

Свистки суддівські 

Обладнання загального призначення 

Музичний центр 

Флеш-накопичувач 

Килим 

Вентилятор 

Піаніно 

Сітка віконна 

Аптечка медична 

Спортивний 

майданчик 

  

 

Фізкультурна освітня галузь 

Обладнання спортивного та ігрового призначення 

Бігова доріжка    

Яма для стрибків 

Ворота футбольні 

Баскетбольна стійка 

Колода гімнастична 

Бум 



 

Лави 

Карусель 

Машина металева 

Гойдалка подвійна 

Гойдалка пружинна «Півник» 

Гойдалка пружинна «Рибка» 

Гірка-драбинка 

Качалка 

Кораблик 

Кабінет 

практичного 

психолога 

Меблі  

Стіл для педагога 

Стілець для педагога 

Стіл дитячий 

Стілець дитячий 

Меблева стінка 

Крісло м’яке   

Килим 

Комп'ютерне обладнання, техніка 

Комп’ютер  

Колонки звукопідсилюючі 

Навушники  

Флеш-накопичувач 

Кондиціонер 

Обладнання корекційно-розвивального призначення 

Дошка магнітна 

Календар природи і погоди 

Набір друкованого дидактичного матеріалу «Пори року», 

«Тварини. Птахи», «Овочі. Фрукти. Ягоди. Гриби», «Праця 

людей», «Колір. Форма. Величина» тощо 

Набір дидактичного матеріалу для розвитку психічних процесів 



 

Набір роздаткового матеріалу 

Набір сюжетних картинок 

Набір предметних картинок 

Набір розвивальних настільних ігор 

Набір «Посуд» 

Набір «Домашні та дикі тварини» 

Набір «Овочі. Фрукти» 

Набір «Геометричні фігури» 

Набір іграшок для занять 

Кабінет 

вчителя-

логопеда 

Меблі  

Стіл для педагога 

Стілець для педагога 

Стіл дитячий 

Стілець дитячий 

Меблева стінка 

Комод для зберігання засобів навчання 

Крісло м’яке  

Килим  

Комп'ютерне обладнання, техніка 

Комп’ютер 

Навушники 

Колонки звукопідсилюючі 

Флеш-накопичувач 

Кондиціонер  

Обладнання корекційно-розвивального призначення  

Дошка магнітна 

Дзеркало логопедичне настінне 

Дзеркало індивідуальне дитяче 

Календар природи і погоди 

Набір друкованого дидактичного матеріалу «Пори року», 



 

«Тварини. Птахи», «Овочі. Фрукти. Ягоди. Гриби», «Праця 

людей», «Колір. Форма. Величина» тощо 

Набір дидактичного матеріалу з розвитку мовлення 

Набір роздаткового матеріалу 

Набір матеріалу для розвитку дрібної моторики 

Набір сюжетних картинок 

Набір предметних картинок 

Набір розвивальних настільних ігор 

Набір іграшок для занять 

Пальчиковий театр 

Набір «Овочі. Фрукти» 

Набір «Домашні та дикі тварини» 

Набір «Посуд» 

Набір «Геометричні фігури» 

Набір матеріалу для розвитку мовного дихання 

Кабінет 

вчителя-

дефектолога 

Меблі  

Стіл для педагога 

Стілець для педагога 

Стіл дитячий 

Стілець дитячий 

Меблева стінка 

Комод для зберігання засобів навчання 

Килим 

Комп'ютерне обладнання, техніка 

Ноутбук  

Навушники  

Колонки звукопідсилюючі 

Флеш-накопичувач 

Кондиціонер 

Дошка магнітна 



 

Календар природи і погоди 

Набір друкованого дидактичного матеріалу «Пори року», 

«Тварини. Птахи», «Овочі. Фрукти. Ягоди. Гриби», «Праця 

людей», «Колір. Форма. Величина» тощо 

Набір дидактичного матеріалу для розвитку математичних 

здібностей 

Набір роздаткового матеріалу 

Набір матеріалу для розвитку дрібної моторики 

Набір дидактичного матеріалу для розвитку логіки 

Набір сюжетних картинок 

Набір предметних картинок 

Набір для конструювання  

Набір розвивальних настільних ігор 

Набір «Овочі. Фрукти» 

Набір «Домашні та дикі тварини» 

Набір «Посуд» 

Набір «Геометричні фігури» 

Набір для формування ЕМУ 

Набір іграшок для занять 

Кабінет 

соціального 

педагога 

Стіл для педагога 

Стілець для педагога 

Стіл дитячий 

Стілець дитячий 

Меблева стінка 

Комп'ютерне обладнання, техніка 

Комп’ютер  

Флеш-накопичувач 

Кондиціонер  

Набір  іграшок 

 

 


