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«РОСІЙСЬКА МОВА 
ТА ЧИТАННЯ» 
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Автори: 
Ольга Джежелей  
Альона Ємець 
 

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



Автори підручника 
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Джежелей Ольга Валентинівна, 
професор кафедри теорії та методики викладання філологічних 
дисциплін у дошкільній, початковій, спеціальній освіті, завідувач 
лабораторії методичного забезпечення безперервної системної освіти 
«школа — ВНЗ» ХНПУ імені Г. С. Сковороди, кандидат педагогічних наук, 
співавтор посібників для 1, 2 і 3 класів НУШ  
  
  
Ємець Альона Анатолїївна, 
доцент кафедри теорії та методики викладання філологічних 
дисциплін у дошкільній, початковій, спеціальній освіті, завідувач 
науково-консультативного Центру дитячої книги та читання  
ХНПУ імені Г. С. Сковороди,  
кандидат педагогічних наук, співавтор посібників 
для 1, 2 і 3 класів НУШ  
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Автори підручника 
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авторитетні фахівці, які поєднують ґрунтовний 
науковий підхід з цікавими методиками; 
 
знані  методисти в галузі літературного 
розвитку молодших школярів; 
 
уже кілька десятиліть добре відомі на 
книжковому ринку як автори підручників і 
посібників для учнів початкової школи 
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Особливості підручника 
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• Хронологічний принцип подання навчального  
матеріалу. 
 

• Основу підручника складають класичні твори дитячої 
літератури, які цікаві й доступні сприйняттю дитини. 
 

• Міцний зв’язок з українською літературою 
і культурою (на рівні жанрів, авторів, тем). 
 

• Зручний методичний апарат, який допоможе 
стимулювати дітей міркувати над прочитаним. 
 

• Разом з першою частиною підручник складає комплект,  
      у якому реалізується мовно-літературна галузь: 
      Частина 1 — «Російська мова» 
      Частина 2 — «Літературне читання» 
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Переваги підручника Зручний  апарат 
орієнтування. 

Пояснення, 
тлумачний 
словничок 
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Переваги підручника 

 
У підручнику 
представлений  
міцний зв’язок з 
українською 
літературою і 
культурою.  
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Переваги підручника 
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Підручник спрямовано 
на емоційний розвиток 
дитини, 
 з акцентуванням на 
почуття доброти, 
співчуття, турботи. 

РОСІЙСЬКА МОВА ТА ЧИТАННЯ. 3 клас 



8 

Переваги підручника 
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Тексти підручника 
формують систему 
позитивних моральних 
уявлень: про поважне 
ставлення до старших, до 
Батьківщини,  
про турботу до близьких,   
до природи. 
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Інтернет-підтримка допоможе 
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•  ознайомитись з інформацією 
про письменників 
 
• прослухати декламування 
поетичних творів автором 
підручника та переглянути відео 
 
•  збагатити навчання 
додатковими завданнями 

 
•  отримати додаткову 
інформацію з теорії літератури 

РОСІЙСЬКА МОВА ТА ЧИТАННЯ. 3 клас 

https://interactive.fra1.digitaloceanspaces.com/KONKURS_3KLASS/new/new2/%D1%80%D1%83%D1%81_%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B9_%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86.mp4
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Навчально-методичний 
комплект до другої частини  підручника 
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Книга для чтения 

Литературное 
чтение. Рабочая 
тетрадь 

Литературное 
чтение. 
Разработки 
уроков 

Русский язык и чтение.  
Отрывные карточки 
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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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https://www.ranok.com.ua/
http://interactive.ranok.com.ua/
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