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«УКРАЇНСЬКА МОВА 
ТА ЧИТАННЯ» 
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Автор: 
Лариса Тимченко 
 

підручник для 3 класу закладів загальної 
середньої освіти (у 2-х частинах)  
Частина 1 
 
 



Продовжує лінійку підручників-переможців конкурсів  
2018 і 2019 років 
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Автор підручника 
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Тимченко Лариса Іванівна, 
старший науковий співробітник  
Центру психології і методики розвивального навчання.  
Автор понад 120 наукових статей, навчальних  
та навчально-методичних посібників, серед яких більшість 
складають підручники та посібники  
за освітньою системою розвивального навчання, співавтор 
підручників і посібників для 2 і 3 класів НУШ  
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Переваги підручника 
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Формування комунікативної та інших 
ключових компетентностей 
 
Розвиток особистості дитини засобами 
різних видів мовленнєвої діяльності 
 
Оптимальна система тренувальних, 
творчих, пізнавальних та дослідницьких 
завдань 
 
Разом з другою частиною підручник 
складає комплект, у якому реалізується 
мовно-літературна освітня галузь: 
 
Частина 1 — «Українська мова» 
Частина 2 — «Літературне читання» 
 
 УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЧИТАННЯ. 3 клас 



Історія створення підручника 
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Концепція НУШ, в основу якої покладено 
компетентнісний підхід та дитиноцентризм 
і яка базується на ідеях розвивального 
навчання, надала можливість здійснити мою 
давню мрію — написати новий сучасний 
підручник.  
Не дивно, що пізнавальні тексти  
для підручника складає мій онук. 
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Історія створення підручника 
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Онук розповідає мені   
про ситуації, що виникають  
у школі, потім його 
розповіді  знаходять 
відображення  
на сторінках підручника. 
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Історія створення підручника 
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У підручнику широко представлено лінію 
«Досліджуємо медіа», особливо щодо 
аналізу  
та інтерпретації медіатекстів.   
 
 
 

Окрема увага приділяється правилам 
безпеки дитини 
в Інтернеті.  
 Багато завдань про складання 

репортажів 
та повідомлень.  
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Підручник побудований  
за принципом педагогіки 
партнерства  
з великою любов’ю  
до дітей та максимально 
наближений  
до їхніх інтересів. 
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Історія створення підручника 
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Переваги підручника Чітка 
структура. 

Оволодіння 
мовними 

поняттями.  

Завдання 
творчого 

характеру. 

Наявність 
зручного апарату 

орієнтування. 
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Переваги підручника 

 

 

 
Тексти для 

опрацювання 
українознавчого 

наповнення. 
 

Достатнє 
використання 
діалогічного 

викладу 
програмового 

матеріалу.  
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Міжпредметні зв’язки. Наявність інформації 
про рослинний та тваринний світ України. 

Переваги підручника 
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Хмаринки слів.  
Візуалізація матеріалу 

Проблемні запитання і завдання, що 
спонукають до роздумів, пошуків і певних 
висновків. 
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Інтернет-підтримка допоможе 

•  здійснити інтерактивне 
онлайн-тестування за темами 
підручника, прослухати 
аудіодиктанти 
   
• переглянути відеопрезентації  
за темами підручника  
 
•  отримати додаткову інформацію  
у вигляді пам’яток та покрокових 
алгоритмів  
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Інтернет-підтримка 
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Інсценізуємо  

на уроці разом 
 з героями відео. 

я 

 
Перевіряємо здобуті 
навички: виконуємо 

тестові завдання, 
слухаємо та пишемо 

диктанти. 
 

 
Переглядаємо 

інтерактивні таблиці  
з правилами. 
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https://interactive.fra1.digitaloceanspaces.com/KONKURS_3KLASS/new/new2/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0%20%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%9A%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D1%871_1.mp4
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Для учнів/учениць: 
Українська мова та читання. 
Робочий зошит. Частина 1 
 
Зошит з розвитку зв’язного мовлення. 
Частина 1 
 
Українська мова. 
Відривні картки  
 
 
 
 
 
 

Навчально-методичний 
комплект до першої частини  підручника 

    14 

           Для вчителів: 
 
           Календарно-тематичний план 
 
           Методичний посібник для вчителя.  
           Частина 1 
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Отримайте більше 

15 

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

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