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Автори:

Світлана Скворцова 
Оксана Онопрієнко

підручник для 3 класу закладів загальної 
середньої освіти (у 2-х частинах) 



Продовжує лінійку підручників —
абсолютних переможців конкурсів 2018 і 2019 років
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Авторський колектив
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Скворцова Світлана Олексіївна,
член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, 
професор, завідувач кафедри математики та методики її 
навчання ДЗ «Південноукраїнський НПУ ім. К. Д. Ушинського», 
10 років викладання математики в початкових класах, 
співавтор підручників і посібників для 1, 2 і 3 класів НУШ

Онопрієнко Оксана Володимирівна,
кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник, завідувач відділу початкової освіти Інституту 
педагогіки НАПН України, 15 років досвіду роботи 
вчителем початкових класів, співавтор підручників 
і посібників для 1, 2 і 3 класів НУШ
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Від співавторів Типової освітньої програми 

4

• У підручнику реалізована авторська 
методична система навчання математики, 
в якій враховані нейрофізіологічні 
особливості сучасних дітей

• Система завдань кожної теми забезпечує 
організацію дослідницької діяльності 

• Різнорівневість завдань і варіативність 
способів виконання математичних дій 
забезпечують реалізацію індивідуального 
та диференційованого підходів
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366 096

Кількість підручників, 
які обрали вчителі України



Структура підручника
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49 уроків

38 уроків

46 уроків

39 уроків
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Навчальні проєкти 
і рубрика «Перевіряємо свої досягнення» 

до кожного розділу 



Система навчальних завдань підручника: 
реалізація етапів навчального пізнання

МАТЕМАТИКА. 3 клас

Актуалізація 
опорних знань 
та способів дії

Ознайомлення 
з новим 

матеріалом

Первинне 
закріплення

Неперервне 
повторення
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Інтернет-підтримка допоможе:

• здійснити інтерактивне онлайн-
тестування за темами уроків

• збагатити навчання 
додатковими завданнями, 
застосувати індивідуальний 
підхід

• унаочнити навчальний 

матеріал за допомогою 
презентацій і відео
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https://interactive.fra1.digitaloceanspaces.com/KONKURS_3KLASS/new/new2/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 %D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87 %D0%B4%D0%BB%D1%8F  3 %D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%83 %D0%A1%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0 %D0%9E%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D1%96%D1%94%D0%BD%D0%BA%D0%BE_1.mp4
https://interactive.fra1.digitaloceanspaces.com/KONKURS_3KLASS/new/new2/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 %D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87 %D0%B4%D0%BB%D1%8F  3 %D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%83 %D0%A1%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0 %D0%9E%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D1%96%D1%94%D0%BD%D0%BA%D0%BE_1.mp4
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Навчальні презентації

Відео для 
унаочнення 

сюжетних задач

Тестові завдання
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• Підручник (у 2 частинах) 
• Робочий зошит (у 2 частинах) 
• Моніторинг навчальних досягнень
• Завдання для формувального 

оцінювання
• Розробки уроків (у 2 частинах)

+ орієнтовна навчальна програма

Матеріал НМК допомагає учням досліджувати, 
пізнавати й розуміти навколишній світ, сприяє 
позитивному ставленню до навчання, розкриває 
зв’язок математики з іншими освітніми галузями 
та реальним життям.

Навчально-методичний комплект
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Апробація в пілотних школах:
відгуки вчителів
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Отримайте більше
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ranok.com.ua
interactive.ranok.com.ua

office@ranok.com.ua
тел. (057) 719-48-65
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https://www.ranok.com.ua/
http://interactive.ranok.com.ua/

