
Інтерактивне лото «Інтерграйко» 
для Нової української школи 



Примеры КПЭ 

Проблеми, які вирішує 
проект 

Складнощі довготривалої 
концентрації уваги в 

молодшому шкільному віці 

Виконання завдань забезпечать на певний час 
відпочинок від екранів електронних пристроїв 

Замість нудного повторення правил – цікава 
гра з елементами змагання 

Самостійне складання лото є методом 
самонавчання й саморозвитку 

Надмірна зацікавленість дітей 
електронними гаджетами 

Низька мотивація молодших 
школярів 

до самостійної навчальної 
діяльності 



Примеры КПЭ 

Відкритість структури 

Ігрова та інтегрована форма подання  

навчального матеріалу 

• Ключові фактори успіху 

Включення рухової активності 

Мотивоване ставлення до навчання 



Примеры КПЭ 

• Ключові фактори успіху 

Екологічність – використання лише 

сертифікованих матеріалів природного 

походження без шкідливого вмісту; 

Безпечність – ретельна обробка  

всіх частин для формування цілісного 

дитячого виробу; гіпоалергенність; 

Довговічність – використання 

протягом тривалого часу із 

збереженням зовнішнього вигляду. 
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• Цільовий ринок та його ключові виклики 



• Конкурентні переваги 

Примеры КПЭ 

Що звичайно пропонують 
конкуренти на ринку? Що пропонує проект? 

Інтерактивний навчальний засіб 

відкритої структури, 

 виготовлений з еко-матеріалів, 

розроблений з урахуванням  

ігрових та інтегративних технологій 

та вимог Нової української школи 

1. Паперові підручники. 
 
 

2. Електронні навчальні засоби. 
 
 
3. Дидактичні ігри. 
 
 
4. Дидактичні відеоматеріали. 
 
 
5. Дерев’яні іграшки. 
 
 



• Модель виходу на ринок 

Примеры КПЭ 

 

 

 

 

Модель прибутку – видавництво отримує 

ліцензію на використання розробки і 

виплачує винагороду (роялті) її 

розробникам: 15% від обсягу продажів. 

Потенціал зростання ринку передбачає 
реалізацію розробки на різних рівнях:        
м. Слов’янськ → Донецька область → інші 
регіони України → країни Європи та Азії 
(Японія, Польща та ін.) 

Ціни на товар визначатиме видавництво 

у відповідності до їх собівартості, яка при 

серійному виробництві буде суттєво 

нижчою від 150 грн. 



• Структура витрат 

Примеры КПЭ 

Інтерактивне  
лото 

«Інтерграйко» 

Комп’ютерний дизайн 
обкладинок та текстових 

сторінок, якісні ілюстрації, 
удосконалення кріплення 

Еко-фанера  

Якісна поліграфія, кольорові 
фарби  

Отримання свідоцтва на знак 
для товарів і послуг 

Виготовлення рекламних 
буклетів, участь у виставках, 

реклама в ЗМІ 

Технічне оформлення 

Витрати на друк 

Екологічні матеріали  

Захист прав на розробку 

Маркетингові заходи 



• Інвестиційна пропозиція 

Примеры КПЭ 

 

 

 

 

Необхідний 

 обсяг інвестицій (грант) 

854 440 грн. 

- технічне оформлення – 97 000 грн. 

- екологічні матеріали – 99 000 грн. 

- друк пробної партії – 261 000 грн. 

- захист прав на розробку – 9 000 грн. 

- маркетингові заходи – 388 440 грн. 

 



• Статус проекту: триває апробація та виготовлення паперових аналогів 

Примеры КПЭ 

Розроблено прототип  
 
навчально-ігрового засобу ✓ 

Що вже зроблено: 

Виготовлено пробну партію (20 екз) ✓ 
Апробовано з учнями лінгвістичного  
 
центру м. Слов’янськ  ✓ 

✓ 
Подано заявки на отримання 
 
патенту на промисловий зразок та 
 
свідоцтва про реєстрацію  
 
авторського права на твір 

✓ 

Розроблено бізнес-модель і 
 
 кошторис 



• Команда проекту 

Примеры КПЭ 

Завідувач кафедри теорії і практики 
початкової освіти 

Гаврілова Людмила 

    Досвід:   

Створення мультимедійних 
навчальних засобів  для вищої 
мистецької освіти 

Забезпечення дистанційного навчання 
майбутніх докторів філософії 
спеціальностей 013 Початкова освіта, 
015 Професійна освіта 

Участь в експертизі підручників для 
НУШ (у межах фінського проекту 
«Навчаємось разом») 

Доцент кафедри теорії і практики 
початкової освіти 

Ябурова Олена 

    Досвід:   

Створення навчальних засобів з 
вивчення англійської мови для 
дошкільників та учнів початкової 
школи (AlphaRider, BabyClass та ін.) 

Створення електронних навчальних 
засобів для підготовки майбутніх 
учителів англійської мови 
(електронний тренажер «Introduction 
to Interactive Communication») 

Шулик Тетяна 
Керівник підрозділу моніторингу якості 

вищої освіти 

Досвід:   

Представлення продукту на 
різноманітних заходах 

Вивчення ринку аналогічних товарів і 
послуг, аналіз конкурентного середовища 

Підготовка заявок на отримання патенту 
на промисловий зразок, свідоцтва на знак 
для товарів і послуг, свідоцтва про 
реєстрацію авторського права на твір  



Примеры КПЭ 

Дякую за увагу! 

Тетяна Шулик 

dspu.science@gmail.com 

https://www.facebook.com/prof

ile.php?id=100001160029853/  

+380957157204 

Державний вищий навчальний заклад  
«Донбаський державний педагогічний університет»  

mailto:dspu.science@gmail.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001160029853
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001160029853
https://www.facebook.com/


№ з/п Стаття витрат Ціна 

(у грн.) 

за 1 од. 

Ціна 

(у грн.) 

1. Технічне оформлення 

  

  

  

97 000 

1.1. Удосконалення кріплення 20 60000 

1.2. Пружина  11 33000 

1.3. Створення макету   4000 

2. Матеріали 

  

  

  

99 000 

2.1. Фанера 21 63000 

2.2. Різка 12 36000 

3. Друк пробної партії   261 000 

3.1. Лото 65 195000 

3.2. Посібник (офсетний друк) 22 66000 

4. Захист прав на розробку   9000 

4.1. Подання заявки на отримання свідоцтва на знак для 

товарів та послуг 

  9000 

Кошторис проекту 



5. Маркетингові заходи   388 440 

5.1. Участь у заходах     

5.1.1. Участь у виставці «Сучасні заклади освіти»   11000 

5.1.2. Участь у Книжковому форумі у Львові 

  

  30000 

5.1.3. Участь у виставці «Інноватика в сучасні освіті» / World 

Edu 

  11000 

5.1.4. Участь у міжнародному книжковому ярмарку в Кракові 

(Польща) 

  25000 

5.1.5. Участь в інших заходах (виставки, ярмарки тощо)   20000 

5.1.6. Витрати на проїзд   43000 

5.1.7. Витрати на проживання   50000 

5.1.8. Добові   31800 

5.2 Реклама в ЗМІ     

5.2.1. Радіо (2 місяці)   62640 

5.2.2. Телебачення (2 місяці)   72000 

  

5.2.3. Реклама у соціальних мережах (Facebook та ін.)   10000 

5.3. Виготовлення рекламних буклетів (3000 шт.) 4 12000 

5.4. Виготовлення рекламних флаєрів (3000 шт.) 2 6000 

5.5. Білборди   4000 

  Усього   854 440 грн. 


