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Автори: 
Світлана Сотникова 
Ганна Гоголєва 

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



Продовжує лінійку підручників — абсолютних переможців 
конкурсів 2018 і 2019 років 
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Наші автори 

3 

Світлана Сотникова 
кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри німецької філології 
та перекладу Харківського національного університету  
імені В. Н. Каразіна; викладачка Мовного Центру Будинку Нюрнберга 
(партнера Ґете-Інституту в м. Харкові).  Авторка понад 160 видань  
і публікацій, авторка й співавторка 27 підручників з грифом МОН 
України, які неодноразово ставали переможцями Всеукраїнського 
конкурсу підручників, та підручника, виданого у ФРН. 

Ганна Гоголєва 
помічниця провідного редактора відділу іноземної літератури 
видавництва «Ранок», у минулому старша викладачка кафедри 
німецької та французької мов Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна з 14-річним педагогічним стажем. 
Авторка й співавторка понад 100 навчально-методичних видань, 
серед яких 17 підручників з грифом МОН України. 
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Чим подобається наш підручник? 
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● Активне залучення ігрових технологій і різних форм 
проєктної роботи. 

● Елементи оцінювання власних досягнень учнів. 

● Реалізація наскрізних інтегрованих змістових ліній 
(громадянська відповідальність, здоров’я  
й безпека, підприємливість і фінансова грамотність, 
екологічна безпека тощо). 

● Розвиток критичного мислення, креативності й 
комунікативних навичок. 

● Підручник побудований за комунікативним методом 
на засадах НУШ з урахуванням компетентнісного 
підходу. 
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Всі учні України 
навчаються саме  
за нашим підручником! 



Структура підручника 
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Lektion 1. Meine Familie  
(12 уроків) Моя родина 

Lektion 2. Hier leben wir 
(9 уроків)  Ми тут живемо 

Lektion 3. Die Schule 
(13 уроків)  Школа 

Lektion 4. Feste und Traditionen 
(13 уроків)  Свята і традиції 

Lektion 5. Der Mensch 
(12 уроків)  Людина 

Lektion 6. Essen und Trinken 
(9 уроків)  Їжа і напої 

Lektion 7. Erholung und Freizeit 
(13 уроків)  Відпочинок і дозвілля 

Lektion 8. Natur und Umwelt 
(11 уроків)  Природа й довкілля 
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Кожний розділ завершується 

НІМЕЦЬКА МОВА. 3 клас 

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

НІМЕЦЬКА МОВА. 3 клас 

Фонетична 
вправа 

Введення нової 
лексики 

Усне й письмове 
продукування 

Відпрацювання 
нового матеріалу 

Відпрацювання 
нового матеріалу 



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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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 
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