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«МАТЕМАТИКА»
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Автори:

Ольга Гісь
Ірина Філяк

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



Продовжує лінійку підручників – переможців конкурсів 

2018 і 2019 років
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Автори підручника
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Гісь Ольга Михайлівна,
кандидат фіз.-мат. наук (математичне моделювання), 
психолог, учитель вищої категорії, лауреат міжнародної 
стипендії ім. Фулбрайта в галузі освіти, академічний 
директор Школи вільних і небайдужих (м. Львів), 
співавтор підручників і посібників для 1, 2 і 3  класів 
НУШ

Філяк Ірина Василівна, 
Учитель початкових класів, спеціаліст вищої категорії, 
учитель-методист, співавтор підручників і посібників 
для 1, 2 і 3 класів НУШ
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Переваги підручника
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Ідеї розвивальних сінгапурських 
методик навчання

Сучасний дизайн і максимальна 
візуалізація матеріалу

Системний блочний підхід 
до розгортання тем

Дитячий стиль викладення матеріалу
182 262

Кількість 
підручників, 
які обрали 

вчителі України! 
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Математична подорож Україною
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.

У 3-му класі провідними
персонажами підручника 

є козаки —Відчайдух, Писар і Дзиґа,

які подорожують містами України. 

Доступними і 
захоплюючими для 

дітей є тематичні 
уроки, пов'язані 
з мандрівкою 

Україною.
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Практичний зміст завдань підручника

Завдання підручника 
мають на меті 

розвинути не тільки 
певні  математичні 
навички, а також 

пропонують багатий 
пізнавальний 

матеріал.

Підручник містить 
завдання для 

розвитку обох типів 
мислення: 

репродуктивного
та продуктивного.

Працювати за 
таким підручником 

цікаво 
не лише учням, а й 

вчителеві. 
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Завдання з логічним навантаженням

Система подачі 
логічних завдань 
розвиває в учнів 
логічне, 
креативне
та нестандартне 

мислення. 

Математичні тести 
та диктанти 

дозволяють швидко 
перевірити 

засвоєний матеріал. 

Найбільшою 
особливістю 
підручника є 
математичні 

ярмарки, які дуже 
заохочують та 

мотивують учнів.
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Інтернет-підтримка допоможе

• здійснити інтерактивне навчання 
та перевірити свої здібності

• ознайомитись із довідковою 
інформацією у вигляді схем 
і таблиць

• збагатити навчання 
додатковими інтерактивними 
логічними іграми 
та завданнями
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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%BD%D0%B8%D0%BA %D0%B4%D0%BB%D1%8F 3 %D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%83 %D0%93%D1%96%D1%81%D1%8C %D0%A4%D1%96%D0%BB%D1%8F%D0%BA_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%BD%D0%B8%D0%BA %D0%B4%D0%BB%D1%8F 3 %D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%83 %D0%93%D1%96%D1%81%D1%8C %D0%A4%D1%96%D0%BB%D1%8F%D0%BA_1.mp4
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Інтернет-підтримка
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перевірка
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Складові НМК
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Відривні 
картки

Робочий зошит. 
У 2-х частинах 

Розробки уроків. 
У 2-х частинах 

Календарний 
план

Тематичні 
діагностичн

і роботи
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У кожному уроці достатня
кількість вправ різного 

характеру. 

Цікавими є завдання 
з логічним навантаженням 
та задачі, які діти можуть 
розв'язувати різними 
способами. 

Ольга 
Павлишин

Відгуки вчителів

Уляна 
Нагорна

Автори пропонують багато 
завдань з логічним 
навантаженням 
(які дууууууже полюбляють 
учні !!!); завдання на 
кмітливість та увагу, що 
важливо для сучасної 
дитини!

Уже третій випуск (десятий рік) 
використовую у своїй роботі 
підручник «Математика»
Ольги Гісь та Ірини Філяк.
Дуже задоволена структурою
та наповненістю матеріалом.

Богдана 
Костів

Рівень засвоєння знань 
у кінці навчального року 
показує чудові результати, 
що є найважливішим і робить 
нашу освіту кращою, а       
дітей — адаптованими до 
життя.

Ольга 
Пилипів
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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

Сайт:   www.child-thinking.com
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https://www.ranok.com.ua/
http://interactive.ranok.com.ua/
http://www.child-thinking.com/

