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«УКРАЇНСЬКА МОВА 
ТА ЧИТАННЯ»
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Автори:

Ольга Коваленко
Альона Ємець

підручник для 3 класу з навчанням російською
мовою закладів загальної середньої освіти
(у 2-х частинах, з аудіосупроводом) 



Продовжує лінійку підручників —

абсолютних переможців конкурсів 2018 і 2019 років
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Інформація про авторів
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Коваленко Ольга Миколаївна
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії          
і методики викладання філологічних дисциплін 
у дошкільній, початковій і спеціальній освіті 
Харківського національного педагогічного університету 
імені Г. С. Сковороди

Ємець Альона Анатоліївна
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії 
і методики викладання філологічних дисциплін                       
у дошкільній, початковій і спеціальній освіті           
Харківського національного педагогічного університету 
імені Г. С. Сковороди
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Візитівка підручника
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1. Мета підручника – формування основ мовно-літературної 
компетентності учнів у галузі вивчення державної мови на рівні 
шкіл з навчанням українською мовою.

2. Система вправ підручника спрямована на спостереження 
й аналіз мовного матеріалу, який дозволяє підвести учнів до
виведення правил. 

3. Навчальний матеріал з читання подано в історичній
ретроспективі (від фольклору до сучасної літератури) 
з урахуванням уподобань сучасних молодших школярів.

Кількість підручників, 
які обрали вчителі України

Загальний
тираж
76 012
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Особливості підручника
«Українська мова та читання» (частина 1)
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Доступний стиль викладу.

Комплексний підхід до формування мовної компетентності 
учнів.

Забезпечення свідомого засвоєння навчального матеріалу 
на основі виконання вправ аналітичного характеру.

Наявність завдань, різних за ступенем складності.

Eфективні способи вивчення граматико-орфографічного 
матеріалу.
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Сторінки підручника
«Українська мова та читання» (частина 1)

Актуалізація
опорних знань –

повторення
вивченого в 2 класі

Формулювання
орфографічного

правила
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Особливості підручника
«Українська мова та читання» (частина 2)
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Основна мета — формування кваліфікованого 
читача, якому подобається читати українською.

Навчальний матеріал подано в історичній 
ретроспективі: від фольклору до сучасної 
літератури. Основою є класичне коло дитячої 
літератури з урахуванням уподобань сучасних 
молодших школярів.

Підручник відкриває таємниці творів: у доступній 
і привабливій для дітей формі реалізує принципи 
літературного читання. 
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Сторінки підручника
«Українська мова та читання» (частина 2)

Визначення
літературних

термінів

Пояснення слів
у «Словничку»

Завдання до уроків
позакласного

читанняУКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЧИТАННЯ. 3 клас



Інтернет-підтримка

• аудіосупровід текстів підручника;

• тестові завдання до основних тем 
підручника з української мови;

• літературні ігри за основними розділами
підручника з літературного читання;

• доповнення контенту підручника
візуальними опорами у вигляді
репродукцій картин художників.
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https://interactive.fra1.digitaloceanspaces.com/KONKURS_3KLASS/new/new2/%D1%83%D0%BA%D1%80_%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.mp4
https://interactive.fra1.digitaloceanspaces.com/KONKURS_3KLASS/new/new2/%D1%83%D0%BA%D1%80_%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.mp4


4. Методичні рекомендації
для вчителя.

Навчально-методичний комплект
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1. Підручник у 2 частинах
з аудіосупроводом.

2. Робочий зошит з друкованою
основою у двох частинах.

3. Український дзвіночок. 
Книжка третьокласника. 
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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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