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Перелік підручників 

для 3 класу закладів загальної середньої освіти, які перекладатимуться 

мовами національних меншин для закладів освіти, у складі яких є класи 

(групи) з навчаннями мовами національних меншин (молдовська, 

польська, російська, румунська, угорська), і можуть друкуватися за кошти 

державного бюджету 

 

1. «Математика» підручник для 3 класу з навчанням молдовською мовою 

закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) (авт. Листопад Н. П.). 

2. «Я досліджую світ» підручник для 3 класу з навчанням молдовською 

мовою закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) (авт. Гільберг Т. Г., 

Тарнавська С. С., Грубіян Л. В., Павич Н. М.). 

3. «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 3 класу з навчанням 

молдовською мовою закладів загальної середньої освіти (авт. Масол Л. М., 

Гайдамака О. В., Колотило О. М.). 

4.«Математика» підручник для 3 класу з навчанням польською мовою 

закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) (авт. Листопад Н. П.). 

5. «Я досліджую світ» підручник для 3 класу з навчанням польською 

мовою закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) (авт. Гільберг Т. Г., 

Тарнавська С. С., Грубіян Л. В., Павич Н. М.). 

6. «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 3 класу з навчанням 

польською мовою закладів загальної середньої освіти (авт. Масол Л. М., 

Гайдамака О. В., Колотило О. М.). 

7.«Математика» підручник для 3 класу з навчанням російською мовою 

закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) (авт. Листопад Н. П.). 

8. «Я досліджую світ» підручник для 3 класу з навчанням російською 

мовою закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) (авт. Гільберг Т. Г., 

Тарнавська С. С., Грубіян Л. В., Павич Н. М.). 

9. «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 3 класу з навчанням 

російською мовою закладів загальної середньої освіти (авт. Масол Л. М., 

Гайдамака О. В., Колотило О. М.). 

10.«Математика» підручник для 3 класу з навчанням румунською мовою 

закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) (авт. Листопад Н. П.). 

11. «Я досліджую світ» підручник для 3 класу з навчанням румунською 

мовою закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) (авт. Гільберг Т. Г., 

Тарнавська С. С., Грубіян Л. В., Павич Н. М.). 
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12. «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 3 класу з навчанням 

румунською мовою закладів загальної середньої освіти (авт. Масол Л. М., 

Гайдамака О. В., Колотило О. М.). 

13.«Математика» підручник для 3 класу з навчанням угорською мовою 

закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) (авт. Листопад Н. П.). 

14. «Я досліджую світ» підручник для 3 класу з навчанням угорською 

мовою закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) (авт. Гільберг Т. Г., 

Тарнавська С. С., Грубіян Л. В., Павич Н. М.). 

15. «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 3 класу з навчанням 

угорською мовою закладів загальної середньої освіти (авт. Масол Л. М., 

Гайдамака О. В., Колотило О. М.). 
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