
1 

«УКРАЇНСЬКА МОВА 
ТА ЧИТАННЯ» 
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Автор: 
Маріанна Коченгіна 
 

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



Продовжує лінійку підручників-переможців конкурсів  
2018 і 2019 років 
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Автор підручника 
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Коченгіна  Маріанна Вікторівна, 
завідувач кафедри методики дошкільної  
та початкової освіти КВНЗ «Харківська академія 
неперервної освіти»,  
кандидат педагогічних наук,  
експерт-супервізор, тренер-педагог, 
автор посібників для 2 і 3 класів НУШ 
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Переваги підручника 
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Твори класичної дитячої літератури і сучасних 
українських письменників 
 
Комплекс навчальних матеріалів, що сприяють 
формуванню медіаграмотності школярів 
 
Твори про життя сучасних дітей, їхні взаємини, 
радощі, проблеми, що спонукають 
розмірковувати, робити висновки, 
висловлювати судження 
 
Разом з другою частиною підручник складає 
комплект, у якому реалізується 
мовно-літературна освітня галузь: 
Частина 1 — «Українська мова» 
Частина 2 — «Літературне читання» 
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Переваги підручника 

5 

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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Сторінки підручника, що знайомлять з медіа 

Сторінки 
підручника, які 
вчать критично 

ставитися  
до медіаресурсів. 

 
Завдання від 

провідного героя 
підручника —  
Дивослова. 

 

Відеопрезентація 
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Сторінки рубрики «Простір дитячого читання» 

 
Завдання за вибором 

Ти репортер/репортерка.  
Тобі потрібно розповісти, 

як люди оберігають 
криницю. Підготуйся  

до репортажу. 

 

 
Матеріал з теорії 

літератури подано  
від персонажа 

підручника Оленки. 
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•  Підручник чітко 
структурований. 
•  Учням пропонується 
театралізувати, досліджувати 
медіа, готувати репортажі. 
 

Твори сучасних письменників 
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Багато цікавих творів сучасних 
українських письменників 
 та інформаційних текстів 
українознавчого характеру. 
 

Оповідання 
«Велослон»  

Сашка Дерманського 
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У підручнику органічно 
поєднані види мистецтв 
художнього слова, музики 
та образотворчого 
мистецтва. 
 

Виразне читання 
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Велика увага приділяється 
виразності художнього слова. 
Здобувачі освіти мають змогу 
послухати виразне читання 
віршів авторкою підручника 
та переглянути відео. 
 

«Діти на леваді»  
Олена Кульчицька 
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Інтернет-підтримка допоможе 

• ознайомитись із сучасними 
українськими авторами  
 
•прослухати декламування 
поетичних творів автором 
підручника та переглянути відео 
 
• збагатити навчання 
додатковими завданнями 

 
• отримати додаткову  
інформацію з теорії літератури 
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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%872_1.mp4
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Для учнів/учениць: 
Книжка для читання 
 
Українська мова 
та читання. Робочий зошит. 
Частина 2 
 
Зошит з розвитку   зв’язного мовлення. 
Частина 2  
 
 
 
 
 
 

Навчально-методичний 
комплект до другої частини  підручника 

    11 

           Для вчителів: 
 
           Календарно-тематичний план 
 
           Методичний посібник для вчителя.  
           Частина 2 
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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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http://ranok.com.ua
http://interactive.ranok.com.ua
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