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Будна Н.О., Беденко М.В. 
Математика. 3 клас

Підручник для загальноосвітніх 
навчальних закладів

Зошит №1 Зошит №2

Підручник для 3 класу :  
з додатковими темами

Рябова С.І.

Збірник задач і тестових завдань із 
математики. 3 клас

Беденко М.В. 

Математика. 1000 задач : Збірник.  
3 клас 

Барвисті задачі : Збірник задач. 3 клас

Богданович М.В.

Цікава математика. 3 клас : 
навчальний посібник

Математика
1. Навчально-методичний комплект «Математика. 3 клас»

  У підручнику даного комплекту логічно поєднані два підходи 
до вивчення математики: традиційне та розвиваюче навчання. Ці-
каві й оригінальні завдання на розвиток обчислювальних навичок 
дібрано таким чином, що вони займають мінімум часу на уроці. Си-
стема завдань, життєві ситуації, на яких вони побудовані, спрямо-
вані на формування математичних знань, досвіду їх застосування в 
навчальній діяльності, розвиток логічного мислення, пізнавального 
інтересу, дитячої творчості, просторової уяви, встановлення логіч-
них взаємозв’язків, формування уміння аналізувати, робити висно-
вки, узагальнювати.

5. Розвиваємо математичну мову 
і формуємо математичні уявлення

 У запропонованих посібниках подано різноманітні матема-
тичні завдання, що сприятимуть розвитку самостійного математич-
ного мислення, сформують швидкість, гнучкість, глибину і точність 
думки, розвинуть математичну мову, уяву, увагу, пам’ять дітей та 
прищеплять любов до математики.

3 клас
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Беденко М.В. 

Задачі на рух без нудьги : Зошит-посібник. 2-3 класи. 

Розвиток просторової уяви. Цеглинки : 
Посібник для підготовки дитини до школи

Гречук В.Ю. та ін. Математика : Зошит з геометрії. 3 кл.

Беденко М.В. Математика. 3 клас

Бліц-контроль знань. Ч.1. Бліц-контроль знань. Ч.2.

«Швидкі» та цікаві 
сторінки. Супербліц. Ч.1.

«Швидкі» та цікаві сторінки. 
Супербліц. Ч.2.

Корчевська О.П. та ін. Математика. Поточний бліц-контроль 
знань. 3 клас 
(до підруч. Богдановича М.В. та ін.) 

Беденко М.В. 3 клас

Детектив Хват : Збірник задач. 
Задачі на обчислення в межах 1000

Купець Іван Підкова : Збірник задач

Диво-дерево : Робочий зошит. 
Дії над числами в межах 1000

Малюк та Робік : Збірник задач. 
Табличне множення і ділення

Школа джинів : Робочий зошит. 
Табличне множення і ділення

Будна Н.О. Математика. 3 клас

Блокнот №1. Повторення матеріалу 2 класу. Розв’язування 
рівнянь та нерівностей. Задачі з буквеними даними

Блокнот №2. Нумерація трицифрових чисел. Задачі на 
знаходження четвертого пропорційного

Блокнот №3. Усне додавання і віднімання в межах 1000. 
Розширена задача на спосіб зведення до одиниці

Блокнот №4. Письмове додавання і віднімання в межах 1000. 
Задача, яка включає суми двох і трьох доданків

Блокнот №5. Усне множення і ділення в межах 1000. 
Задачі на сумісні дії першого і другого степенів

Блокнот №6. Множення і ділення на одноцифрове число. 
Задачі на знаходження четвертого пропорційного

Блокнот №7. Ділення суми на число. Ділення виду 39 : 3,  
72 : 6. Розв’язування задач на всі дії

Блокнот №8. Перевірка ділення і множення. 
Ділення виду 64 : 16, 175 : 75. Розв’язування задач

Блокнот №10. Повторення вивченого за рік. 
Ознайомлення з письмовим множенням і діленням

2. Цікаві зошити та блокноти 3. Серія «Математика з усмішкою»
 У цій серії невеличких збірників задач і робочих зошитів ді-
тей зацікавлять різноманітні завдання, подані в нестандартній фор-
мі, задачі, що, власне, є веселими історіями, в яких діють кмітливі  
і симпатичні герої.

 Дані посібники містять систему вправ, які допомо-
жуть швидко та ефективно опанувати правила арифме-
тичних дій у межах тисячі та вдосконалити обчислювальні 
навички.
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4. Серія «Тренувальні 10-хвилинки»
 Мета даних посібників — закріпити обчислювальні навички 

та вміння розв’язувати рівняння, нерівності, задачі.

Будна Н.О. Математика. 3 клас

Блокнот №9. Частини. Задачі на знаходження частини від 
числа та числа за величиною його частини. Ділення з остачею


