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«Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ» 
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Автори: 
Надія Бібік  
Галина Бондарчук  
 

підручник для 3 класу закладів загальної 
середньої освіти (у 2-х частинах)  
 
 Частина 1 
 
 



Продовж ує лінійку підручник ів —  
перемож ців конкурсів 2018 і 2019 рок ів 
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Авторський колектив 
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Бібік  Надія Михайлівна, 
академік НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, 
головний науковий співробітник відділу початкової освіти 
Інституту педагогіки НАПН України, заслужений діяч науки  
і техніки України, член робочої групи з розробки Державного 
стандарту початкової освіти Нової української школи (НУШ), 
співавтор Типової освітньої програми НУШ-1, співавтор 
підручників і посібників для 1, 2, 3 класів НУШ 

Бондарчук  Галина Павлівна, 
учитель-методист, учитенль вищої категорії,  відмінник 
освіти України,учитель початкових класів Боярської 
загальноосвітньої школи І– ІІІ ступенів № 5  
Києво-Святошинської РДА Київської області, 
співавтор підручників і посібників для 1, 2 і 3 класів НУШ 
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• громадянська та 
історична 

• соціальна та 
здоров’язбережувальна 

• природнича 
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Підручник  інтегрує освітні галузі: 
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Зміст інших галузей 
використовується як 
міжпредметна основа  
для  застосування  
набутого учнями досвіду  
в життєвих ситуаціях. 
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• вищий рівень діалогічності, 
адресованості до учня, 
персоніфікованості,  
зв’язку з життєвим досвідом, 
смисловою сферою учня 

• включення ситуацій, контексту, 
в якому учень може виявити  
свою обізнаність 
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Як існі характеристики підручника 



 

 

-                                                           

 

 

 

 

6 Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ. 3 клас 

Засоби реалізації програми інтегрованого 
предмета «Я дослідж ую світ» 
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Ресурсний супровід підручника 

  
  

  
 



Інтернет-підтримка  

• Відеоінструкції з проведення 
дослідів   

• Додаткові завдання  
для індивідуальної  
та групової роботи   
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https://interactive.fra1.digitaloceanspaces.com/KONKURS_3KLASS/new/new2/%D0%AF%D0%94%D0%A1  %D0%91%D1%96%D0%B1%D1%96%D0%BA  %D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA_1.mp4
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Робочий зошит містить: 
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• вправи дослідницького характеру  
• творчі завдання на міжпредметній основі  
• логічні вправи 
• завдання компетентнісного характеру 
• тестові завдання 

Методичний посібник  містить: 
• календарно-тематичний план  
• орієнтовні розробки уроків з визначеними метою  

і очікуваними результатами кожного уроку 
• характеристику основних методичних рішень, які забезпечують 

діяльність учнів на мультисенсорній основі 
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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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http://ranok.com.ua
http://interactive.ranok.com.ua
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