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📍 Істер Олександр Семенович, 

автор методики для початкової школи «Продуктивна 
математика», автор модельної навчальної програми 
для 5-6 класів з математики НУШ, автор підручників 
та посібників для початкової, старшої та середньої 
школи

Автор



📍Для вас розроблено:

🔘 Календарно-тематичне планування 

🔘 Конспекти уроків

🔘 Презентації до уроків

🔘 Відео до уроків 

Методична підтримка



Особливості конкурсного навчального посібника «Математика» для 1 класу закладів 
загальної середньої освіти у 3-х частинах

Поєднання трьох підходів:

● Класичні методики початкової школи
● Розвивальні методики
● Авторська методика

Посібник “Математика”

https://www.geneza.ua/product/1115

https://www.geneza.ua/product/1115


📍 Авторська методика пропонує зручну й зрозумілу побудову: вісім розділів, 
пропорційно й доцільно розподілені у трьох частинах. У межах кожного розділу 
подано теми уроків, наприклад, у частині 1

Переваги підручника



📍 у частині 2

Переваги підручника

📍 у частині 3



📍 Завдання:

Технічні – усі завдання на 
відпрацювання матеріалу, 
що вивчається як новий, 
актуалізується, 
закріплюється або 
повторюється, 
перевіряється



📍 Завдання:

Технічні – усі завдання на 
відпрацювання матеріалу, 
що вивчається як новий, 
актуалізується, 
закріплюється або 
повторюється, 
перевіряється



📍 Завдання:

Технічні – усі завдання на 
відпрацювання матеріалу, 
що вивчається як новий, 
актуалізується, 
закріплюється або 
повторюється, 
перевіряється



📍 Розвивальні – у рубриках «вправи 
підвищеної складності», «цікаві задачі – 
поміркуй, одначе»



📍 Корисні (практико орієнтовані) – у рубриці «життєві 
задачі»



📍 Українознавчі – у рубриці «Україна – це ми!»



📍 Поєднання в посібнику елементів підручника і 
робочого зошита, що заощаджує час на підготовку до 
занять



📍 Вирішення проблем першокласників

Різний початковий рівень готовності до школи

Віршоване 
звернення, доступні 
й апробовані умовні 
позначення:



📍 У дочисловій частині немає 
нумерації вправ, ураховано різний 
початковий рівень підготовки до 
школи першачків



📍 Розвиток пам’яті, уяви, уваги, логічного мислення



📍 Розвиток пам’яті, уяви, уваги



📍 Розвиток пам’яті, уяви, уваги



📍 Розвиток пам’яті, уяви, уваги



📍 Розвиток пам’яті, уяви, уваги



📍 Формування вмінь розв’
язувати задачі



📍 Формування вмінь розв’
язувати задачі



📍 Формування вмінь розв’
язувати задачі



📍 Розвиток графічної культури



📍 Зворотний зв'язок (рефлексія) на всіх 
етапах уроку



📍Методично вивірене введення в абстрактні 
поняття, зокрема геометричні



📍Методично вивірене введення в абстрактні 
поняття, зокрема геометричні



📍 Участь і допомога батьків

Посібник у 3-х частинах побудований так, що 
підходить як для очного, так і для 
дистанційного чи змішаного навчання. 
Успішна апробація у 2021–2022 навч. р. 
засвідчила, що обрана автором і реалізована 
видавництвом форма подання матеріалів у 
виданні зручна і зрозуміла батькам 
першокласників і дозволяє педагогам 
ефективно та продуктивно використовувати 
посібник у навчанні математики від першого 
уроку і у школі, і вдома із залученням батьків. 



Безмежна вдячність дружній і креативній команді Видавництво "Генеза" за 
надану можливість протягом навчального року апробувати зошит – посібник 
з математики О. Істера для 1 класу. Це мій перший досвід. І він вдалий!

Діти працювали із задоволенням. Посібник складається з двох частин, які є 
достатньо легкі та відповідають санітарним нормам. Він є сучасним, 
цікавим, практичним, патріотичним, одним словом — справжнім 
підручником НУШ!

Навчальний матеріал адаптовано до вікових та індивідуальних особливостей 
школярів. Життєві задачі, патріотичні завдання, цікаві вправи допомагають 
вчителю перетворити навчання на цікавий творчий процес.

Дякую за досвід, розуміння, підтримку. Сподіваюся на подальшу співпрацю.

— Бондаренко Галина Леонідівна,вчитель початкових класів,

 Омельницька ЗОШ І ІІІ ступенів Кременчуцького р-ну 
Полтавської обл.

https://www.facebook.com/genezaua/?__cft__[0]=AZWHbeyqCAEIHq2JJ4TLk7TdYCpPhDfEkl7qHWDHXJryYsnY0HzKlxFtFgM7IFC7DtkAFNEbCBlSJr8YKO4vt-THa0jRN1VXa-MkHLn8ixWPGzNOpTiebj91ax7pqYgOUkjsYyaAtWBefaHH2gjxDM-fDeXhH96uaJxsp2lKqr_AC6JjuREkB-8Ts0O832Iz7FI&__tn__=kK-R


— Досить ефективна система подання матеріалів особливо в умовах 
дистанційного навчання: батьки розуміють "як допомогти дитині виконати 
завдання", а діти легко орієнтуються на сторінці зошита-посібника з 
математики Олександра Істера під час онлайн уроку. Зрозумілі умовні 
позначення вже на другому тижні роботи із зошитом-посібником дозволяють 
організовувати самостійну роботу учнів. Різноманіття завдань дозволяє 
проводити диференціацію їх виконання відповідно до рівня знань дитини.

Особливо хочеться відмітити практичну спрямованість змісту завдань: 
сюжетні задачі містять опис життєвих ситуацій, що зрозумілі дітям, та 
дозволяють в подальшому використовувати набуті розрахункові навички у 
повсякденному житті.

Завдання мають краєзнавчий напрямок, тим самим дозволяють інтегрувати в 
зміст уроку й знання з українознавства: знайомство з містами держави, 
атрибутами побуту українців, історичними постатями.

— Олена Анатоліївна Блізнякова, вчитель початкових класів,
Люботинська гімназія № 5 Харківської обл.

https://www.facebook.com/elena.bliz?__cft__[0]=AZWSbIt5b4vJEI8ggQxBgK9p8f6xbmmilBgTJVRZ0gC65nk_TSX0uIz5pIsMlrJxu8D5vL9SgPxKiV9uHgHOup1ixYbAnRqBzB3KLRXkwfPpuJ5KIgrh3KK5HWvf21qzvRkY-_iQekSoAgaBR42QdJoRMThG0OLLEE383pO-SH-LMjrZ2IoEe_4UDMjrsNBvxC8&__tn__=-]K-R


Дякуємо!
Успіх там, де ми з вами!

📍 Сторінка посібника 
на сайті видавництва:

https://www.geneza.ua/product/1115

https://www.facebook.com/genezaua
 

Запрошуємо до Viber-cпільноти вчителів 
початкових класів >>> Посилання на спільноту

https://www.geneza.ua/product/1126
https://www.facebook.com/genezaua
https://invite.viber.com/?g2=AQBuf2dVfEbQcFACSAtbxj%2FMe4YjKb0B8DqpHTlpCjLKXXwjnIL%2F72FvwJ0A7Pmn

