
Підручник для 3 класу
закладів загальної середньої 

освіти : у 2-х частинах

Українська мова 
та читання

Л.О. Варзацька, Т.О. Трохименко (частина 1)
М.І. Чумарна (частина 2)



Пропонуємо Вашій увазі підручник «Українська мова та читання. 3 клас»
(у 2-х частинах) авторів Варзацької Лариси Олександрівни, Трохименко
Тамари Олександрівни, Чумарної Марії Іванівни, який є новаторським,
розвиваючим, пізнавальним, креативним, цікавим та виховним. Даний
підручник є переможцем у Всеукраїнському конкурсі проектів підручників
для початкових класів.



¤ Зміст підручника відповідає типовій освітній програмі, розробленій під керівництвом
Савченко О. Я., охоплює всі змістові лінії Державного стандарту початкової школи з
мовно-літературної освітньої галузі (українська мова і літературне читання) та дозволяє
забезпечити цілісність навчально-виховного процесу.

¤ У підручнику забезпечено розвиток особистості дитини засобами різних видів
мовленнєвої діяльності і формування ключових компетентностей: комунікативної та
читацької; розвиток здатності спілкуватись українською мовою, послуговуватися нею в
особистому й суспільному житті; розвиток емоційно-чуттєвого досвіду, мовленнєво-
творчих здібностей.

¤ Успішне навчання за підручником забезпечить чітка структуризація навчального
матеріалу та апарат орієнтування.



Частина 1



Частина 2



УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

І частина

ІІ частина



Взаємодіємо усно
Запропоновані завдання спрямовані на формування в учнів умінь сприймати, аналізувати, інтерпретувати й
оцінювати усну інформацію та використовувати її в різних комунікативних ситуаціях, спілкуватися усно з іншими
людьми в діалогічній і монологічній формах заради досягнення певних життєвих цілей.

Назва розділу

Назва теми

Поетична назва уроку (епіграф), 
на якому текстовий матеріал 
об’єднаний однією тематикою

Ілюстративний 
матеріал

Робота над 
виразністю 

читання

Матеріал для 
роботи всіх 
учнів класу

Практичні завдання 
творчого характеру



Домашнє 
завдання

Ілюстрації

Аналіз та 
оцінювання 
матеріалу

Робота 
з усім 

класом

Коліграфічна
вправа

Завдання для 
диференційованої 

роботи

Творчі 
завдання

Словникова 
робота

Електронний 
додаток

Робота в 
групах

Електронний 
додаток



Творчі 
завдання

Ілюстрація

Робота 
з усім 

класом

Теоретичний 
матеріал

Дослідження

Аналіз, 
висновки

Початок 
уроку

Назва розділу

Назва 
теми

Поетична 
тема уроку

Коліграфічна
вправа

Робота 
з усім 

класом

Робота 
з таблицею



Творче 
завдання

Робота над 
ілюстраціями 

картин

Виразне 
читання 
творів

Виразне 
читання

Робота 
у групах

Завдання 
на вибір

Світлини

Творче завдання, 
міркування

Медіадодаток



Словникова 
робота

Виразне 
читання

Розвиток 
мовлення

Творчі 
завдання

Ілюстрація



Робота 
в групах. 
Розвиток 
мовлення

Виразне 
читання

Робота 
над текстом

Творчі завдання. 
Дослідження

Медіадодаток

Усна 
народна 

творчість

Світлини



Розвиток 
виразності

Творче 
завдання

Робота над 
текстом

Літературознавчі 
терміни

Аналіз 
твору

Читаємо
Передбачені завдання на формування в учнів повноцінної навички читання, умінь самостійно вибирати й
опрацьовувати літературні тексти різних видів, жанрів, стилів, висловлювати своє ставлення до прочитаного,
сприймати художній текст як засіб збагачення особистого досвіду, працювати з інформацією в різних форматах,
застосовувати її в комунікативних ситуаціях, практичному досвіді.

Ілюстрація



Робота 
в групах

Творче 
завдання

Робота 
над текстом

Світлини

Медіадодаток

Розвиток 
мовлення



Робота з 
акровіршем

Творче 
завдання

Міркування

Світлини

Народна 
творчість

Робота 
в групах

Робота на 
виразність



Взаємодіємо письмово
Подані завдання спрямованні на формування в учнів повноцінної навички письма, умінь висловлювати свої
думки, почуття, ставлення та взаємодіяти з іншими людьми в письмовій формі, виявляти себе в різних видах
мовленнєво-творчої діяльності.

Робота 
з мовним

матеріалом

Початок 
уроку

Медіадодаток

Робота 
з цілим 
класом

Творчі 
завдання

Ілюстрація

Поетична назва 
теми уроку

Робота в групах. 
Робота зі схемами

Зразок 
каліграфічного 

письма

Словникова 
робота



Робота 
з цілим 
класом

Робота 
з таблицею

Міркування

Теоретичний 
матеріал

Робота 
в групах

Творчі 
завдання



Творче 
завдання

Літературознавчий 
термін

Міркування

Розвиток 
мовлення

Робота 
в групах

Міркування

Робота 
в групах

Робота над 
текстом 

вірша

Завдання 
на вибір

Медіадодаток



Досліджуємо медіа
Передбачено формування в учнів умінь аналізувати, інтерпретувати, критично оцінювати інформацію в 
матеріалах та використовувати її, створювати прості медіапродукти.

Розвиток 
зв’язного 
мовлення

Робота 
в групах

Робота 
з прислів’ями

Робота над 
виразністю

Медіадодаток

Ігровий 
матеріал

Ілюстрація

Робота
з текстом



Теоретичний 
матеріал

Робота 
в групах

Робота 
з цілим 
класом

Медіадодаток

Початок 
уроку

Назва темиМедіадодаток

Медіадодаток

Розвиток 
зв’язного 
мовлення

Аналіз, 
порівняння, 

висновок

Ілюстрація

Поетична 
назва уроку

Робота 
з мовним

матеріалом

Аналіз, порівняння, 
висновок

Ілюстрація



Досліджуємо мовні явища
Подані завдання спрямовані на дослідження учнями мовних одиниць і явищ з метою опанування початкових
лінгвістичних знань, норм літературної вимови та правил українського правопису, формування в молодших
школярів умінь послуговуватися українською мовою в усіх сферах життя.

Робота 
в групах

Каліграфічна 
хвилинка

Медіадодаток

Словникова 
робота

Робота 
з мовним

матеріалом

Запитання

Теоретичний 
матеріал

Робота 
з мовним

матеріалом

Домашнє 
завдання



Теоретичний 
матеріал

Робота 
в групах

Робота з таблицею

Диференційована 
робота

Міркування

Аналіз, 
порівняння, 

висновок

Ілюстрації

Робота 
з мовним

матеріалом



У навчально-методичний комплект входять:

¤ Українська мова. Робочий зошит. 3 кл. 
Варзацька Л. О., Трохименко Т. О., Будна Н. О.

¤ Літературне читання. Робочий зошит. 3 кл.
Чумарна М. І., Будна Н. О.

¤ Українська мова. Конспекти уроків. 3 кл.
¤ Літературне читання. Конспекти уроків. 3 кл.
¤ Українська мова в таблицях. 3 кл.
¤ Розвиток зв’язної мови в таблицях. 3 кл.
¤ Українська мова. Зошит з розвитку зв’язного 

мовлення. 3 кл. Будна Н. О.
¤ Українська мова. Зошит для контрольних 

робіт. 3 кл. Будна Н. О.
¤ Літературне читання. Зошит для контрольних 

робіт. 3 кл. Будна Н. О.
¤ Позакласне читання. Збірник. 3 кл.
¤ Барвисте коромисло. 3 кл.
¤ Диво-читанки. 3 кл.
¤ Сучасні українські письменники дітям. 3 кл.



Дякуємо за увагу!
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