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Автори:

Тетяна Рубля
Ірина Мед
Тетяна Щеглова

підручник інтегрованого курсу для 3 класу 
закладів загальної середньої освіти 



Продовжує лінійку підручників-переможців конкурсів 

2018 і 2019 років
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Ірина Мед
Учителька початкових класів та образотворчого 
мистецтва, спеціаліст вищої категорії, учитель-
методист
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Тетяна Рубля
Учителька образотворчого мистецтва, спеціаліст 
вищої категорії, учитель-методист
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Тетяна Щеглова
Учителька музичного мистецтва, спеціаліст вищої 
категорії, учитель-методист

Наші авторки
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205 340

Кількість підручників, 

які обрали вчителі України Працюємо 
з учителем

Творимо
красу

Слухаємо
музику

Спостерігаємо,
міркуємо

Співаємо

● Органічне поєднання образотворчої та 
музичної складових мистецької галузі 
в кожній темі.

● Просте і зручне подання навчального 
матеріалу, що сприяє формуванню 
системних знань й навичок з предмету.

● Опанування художніх технік на 
прикладах учнівських робіт.

● Інтерактивний додаток до всіх тем.

Чим наш підручник подобається?

Форми робіт за підручником
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У підручнику авторський колектив 

реалізував таку систему  роботи, 

щоб учні самі захотіли й змогли 

сформувати предметні компетенції.

Освітня діяльність учителя 

побудована за такими основними 

принцами:

● «від простого — до складного»;

● свобода вибору в реалізації 

творчого задуму;

● розвиток самостійності та 

співпраці.

Як працювати за нашим підручником?



Розвиток художньо-

естетичного сприйняття 

творів на основі 

власного мистецького 

досвіду
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Розвиток чуттєво-

емоційного сприйняття 

краси навколишнього 

світу крізь призму 

мистецтва
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Спонукання до 

самостійної творчої 

діяльності 

в позаурочних час
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Інтернет-підтримка підручника дозволяє

• здійснити інтерактивне онлайн-
тестування за темами уроків

• ознайомитись із творами 
музичного та образотворчого 
мистецтва

• самостійно вивчати пісенні 
твори, користуючись 
аудіозаписами їх виконання або 
музичною фонограмою.
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https://interactive.fra1.digitaloceanspaces.com/KONKURS_3KLASS/%C2%AB%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%C2%BB %D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA %D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE %D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%83  %D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%8F %D0%A2. %D0%84., %D0%9C%D0%B5%D0%B4 %D0%86. %D0%9B., %D0%A9%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0 %D0%A2. %D0%9B-.mp4
https://interactive.fra1.digitaloceanspaces.com/KONKURS_3KLASS/%C2%AB%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%C2%BB %D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA %D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE %D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%83  %D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%8F %D0%A2. %D0%84., %D0%9C%D0%B5%D0%B4 %D0%86. %D0%9B., %D0%A9%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0 %D0%A2. %D0%9B-.mp4
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Знайомство з творами 

мистецтва

Вивчення

пісень

Тестові завдання
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Працюючи в альбомі, учні та учениці навчатимуться:
● визначати особливості художньої мови 

образотворчого мистецтва
● упевнено втілювати власний творчий задум 

у малюнку, ліпленні й аплікації

Робочий зошит допоможе учням та ученицям:

● опанувати основні терміни й основи грамоти 
музичного мистецтва 

● аналізувати художні особливості музичних творів
● самостійно розвинути власні емоційну сферу, уяву 

та фантазію

Учителі знайдуть у розробках уроків:

● докладні конспекти уроків за темами підручника та 
описи творчих робіт

● методичні рекомендації  до уроків від авторів 
підручника 10МИСТЕЦТВО. 3 клас

Навчально-методичний комплект до підручника
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Отримайте більше

11

ranok.com.ua
interactive.ranok.com.ua

office@ranok.com.ua
тел. (057) 719-48-65

https://www.ranok.com.ua/?gclid=Cj0KCQiAm4TyBRDgARIsAOU75srvoClFDP8ClZ16aZin2MaDYDH7EwASrTECQbAyZivfrbdIs1jJWBUaAjXFEALw_wcB
http://interactive.ranok.com.ua/

