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«АНГЛІЙСЬКА МОВА»
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Автори:

Оксана Павліченко
Світлана Губарєва

підручник для 3 класу закладів загальної 
середньої освіти (з аудіосупроводом)



Продовжує лінійку підручників – переможців конкурсів 

2018 і 2019 років

2АНГЛІЙСЬКА МОВА. 3 клас



Наші автори
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Оксана Павліченко
вчителька англійської мови вищої категорії, учителька-
методистка Харківської гімназії № 144 Харківської 
міської ради Харківської області. Авторка підручника та 
НМК Start Up! для 4-х класів ЗНЗ. Авторка понад 70 
навчально-методичних видань, серед яких навчальні 
матеріали з англійської мови для учнів закладів 
загальної середньої освіти

Світлана Губарєва
кандидатка філологічних наук, спікерка на 
всеукраїнських, міжнародних і регіональних 
педагогічних конференціях, семінарах, вебінарах для 
вчителів іноземних мов, авторка науково-методичних 
статей із філології та педагогіки, посібників з 
англійської мови для молодших школярівАНГЛІЙСЬКА МОВА. 3 клас



Підручник сприятиме:
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• розвитку навичок XXI століття (креативності, 
критичного мислення, комунікативних
навичок і вміння співпрацювати в команді);

• формуванню правильної вимови завдяки 
аудіосупроводу у виконанні носіїв мови;

• закріпленню вивченого за допомогою уроків 
повторення з підсумковими іграми та проєктними 
роботами;

• розкриттю творчого потенціалу кожної дитини 
засобами іншомовного спілкування.

АНГЛІЙСЬКА МОВА. 3 клас

109 953

Кількість підручників, 
які обрали вчителі України

Підручник побудований за комунікативним 
методом на засадах НУШ з урахуванням 
компетентнісного підходу.



Структура підручника
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8 розділів по 12 уроків

Unit 1. We Are at School Again! 
Ми знов у школі!

Unit 2. I Love My Family And Friends!
Я люблю свою сім’ю та друзів!

Unit 3. World of Professions
Світ професій

Unit 4. Happy Holidays!
Щасливих свят!

Unit 5. Home, Sweet Home
Дім, любий дім

Unit 6. Our Magic Planet
Наша чарівна планета

Unit 7. Rest And Hobbies
Відпочинок і захоплення

Unit 8. Food
Їжа
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Кожний розділ завершується

АНГЛІЙСЬКА МОВА. 3 клас

Уроком storytelling

Проєктною роботою

Уроками повторення
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Всі уроки побудовано за принципом 
«від простого до складного»

АНГЛІЙСЬКА МОВА. 3 клас

Актуалізація 
опорних знань

Презентація нового 
матеріалу

Усне й письмове 
продукування

Первинне 
відпрацювання



Інтернет-підтримка 

• аудіосупровід до підручника 
для безкоштовного 
завантаження;

• роздавальний матеріал до 
проєктних робіт;

• онлайн-тести для самоконтролю 
до кожного розділу;

• відео для унаочнення 
навчального матеріалу.
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https://interactive.fra1.digitaloceanspaces.com/KONKURS_3KLASS/new/new2/Angl_Gubareva_Pavlichenkov2.mp4
https://interactive.fra1.digitaloceanspaces.com/KONKURS_3KLASS/new/new2/Angl_Gubareva_Pavlichenkov2.mp4
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Навчально-методичний комплект
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Для учня:
• ПІДРУЧНИК з аудіосупроводом;
• робочий зошит;
• тестовий зошит;
• флеш-картки;

Для вчителя:
• календарно-тематичний план;
• книга для вчителя 

з додатковими матеріалами.
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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

АНГЛІЙСЬКА МОВА. 3 клас

https://www.ranok.com.ua/
http://interactive.ranok.com.ua/

