
Підручник для 3 класу  

«Я досліджую світ»  

авторів Т. Воронцової та ін. 



Ідея і основні розділи 

підручника для 3 класу  

Підручник реалізує ідею знайомства  
з основами наук (відповідно до освітніх галузей) 

  
Перший розділ – 

9 тематичних 
тижнів – 

 «Світ людей»  
(ГІО, ЗСО) 

 

Другий розділ – 
7 тематичних 

тижнів – 
«Людина і 
здоров’я» 
 (ЗСО, ПРО) 

 

Третій розділ – 
12 тематичних 

тижнів – 
«Світ природи» 

 (ПРО) 

 

Четвертий розділ – 
5 тематичних 

тижнів – 
«Світ техніки» 

(ПРО, ЗСО, ТЕО, 
ГІО) 

Матеріал підручника можна використовувати  
за обома типовими освітніми програмами НУШ-1 та НУШ-2 

Наскрізними лініями  для всіх розділів підручника 
є  інформатична, технологічна, мовна, математична 

 

Вибір 

підручників 

у 2020 
Автори Тетяна 

Воронцова та ін.  



Структура змісту підручника для 3 класу 

Перша частина Друга частина 

Вибір 

підручників 

у 2020 

Автори Тетяна 

Воронцова та ін.  



Перший клас 

Другий клас 

Третій клас 

Четвертий клас 
Підручник є складовою  

авторської лінійки підручників 

Елементарні знання і уміння 

щодо найближчого природного, 

соціокультурного і техногенного 

середовища 

Ідея навколосвітньої 

подорожі, під час якої учні 

ознайомлюються з 

природою, культурою та 

історією усіх континентів 

Основи 

наукового 

світогляду за 

чотирма 

змістовими 

лініями: 

Світ людей, 

Людина і здоров’я, 

Cвіт природи, 

Світ техніки. 

Ідея наукових 

експедицій із 

проведенням 

досліджень за 

всіма освітніми 

галузями курсу 

 «Я досліджую 

світ» 

Зміст лінійки підручників  

упорядковано за єдиною схемою 

Автори Тетяна 

Воронцова та ін. 

Видавництво 

Алатон 

Автори Тетяна 

Воронцова та ін.  



Для кожного класу лінійки підручників 

є комплект навчально-методичного забезпечення 

Підручник 

Зошити-практикуми 

Діагностичні роботи 

Календарні плани 

за НУШ-1 та НУШ-2 

Розробки уроків 

Картки для 

Стіни слів 

YouTube канал з опорними 

відеороликами до уроків  

Вибір 

підручників 

у 2020 Автори Тетяна 

Воронцова та ін.  



Навчально-методичний супровід 

 авторської лінійки підручників Вибір 

підручників 

у 2020 

Автори Тетяна 

Воронцова та ін.  



У підручнику для 3 класу враховано  

результати його пілотування 

«Ніяк не пробачу 
собі, що позбавила 
своїх учнів 
задоволення 
працювати з Вашими 
підручниками  
у попередні роки.  

Пілотуємо і ДУУУУЖе 
сподіваємось на 
продовження 
співпраці у 4 класі» 

Вчителька  
3-го пілотного класу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автори Тетяна 

Воронцова та ін.  



Навчання за підручниками авторської лінійки  

захоплює дітей і дорослих 

 

 

 

 

 

 

Автори Тетяна 

Воронцова та ін.  



Другий цикл: 

основний 

Про нові можливості  

вибору підручників у 3 класі 

1 клас 

Перший цикл: 

адаптаційно-

ігровий 

(1-2  класи)  

 

(3-4  класи) 

На другому циклі початкової освіти можна 

вільно обирати підручники будь-яких авторів 

Вимоги 

Державного 

стандарту  

за циклами 

початкової 

освіти 

Очікувані 

результати 

для другого 

циклу містять 

всі результати 

першого 

циклу 

Вибір 

підручників 

у 2020 

Вибір 

підручників! 



 

З повним навчально-методичним 

комплектом до авторської лінійки 

підручників можна ознайомитися  

на Порталі превентивної освіти 

http://autta.org.ua/ua/resources/ya_doslidzhuyu_svit/   
 

Враження вчителів щодо підручників 

можна дізнатися у Facebook- групі 

«Я досліджую світ» 

https://www.facebook.com/groups/105663066970584/ 
 


