


Викладач предмета «Математика» та

дисципліни «Вища математика»

Музика Алла Петрівна 
Працюю ‒ з 1997 року

В коледжі з 2007 року

Викладач вищої категорії

Рік присвоєння ‒ 2011

Підтверджено ‒ в 2016 році



 1997 - 2007рр. – вчитель математики

Чернівецької ЗОШ№16

 З 2007 р. – викладач Чернівецького

технікуму залізничного

транспорту, Чернівецького

транспортного коледжу

Професійна автобіографія



Життєве кредо:

“На день потрібно дивитися як на маленьке життя…”

Педагогічне кредо: «Вчити дітей так, щоб не соромно 
було заглянути їм в очі через декілька років»



Підвищення кваліфікації

Чернівецька обласна державна 
адміністрація

Головне управління освіти і науки
Обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти

10-20 травня 2005 р.
05-14 травня 2010 р.
12-23  січня  2015 р.
11-14 лютого 2020 р.
01-10 лютого 2021 р.



Навчально-методична робота

Розроблено:

нові робочі навчальні програми (для студентів І, II курсів);

програми та завдання вступних випробувань для абітурієнтів;

індивідуальні плани, журнали планування та обліку роботи 

кабінету математики;

плани виховної роботи в групі.



Навчально-методична робота

• методичні матеріали для 
самостійного опрацювання тем 
навчальної дисципліни «Вища 
математика»;

• паспорт кабінету математики;

• паспорт предмета «Математика».

Удосконалено:



Навчально-методична робота

Поновлено:

матеріали для поточного та 
підсумкового контролю знань

варіанти та завдання для комплексних
контрольних робіт (І, II курси)



Навчально-методична робота

Поповнювалися методичними та 
дидактичними матеріалами: 

комплекс навчально-методичного 
забезпечення предмета

мультимедійне забезпечення предмета



Навчально-методична робота

Розроблено, підібрано та 
сформовано матеріали для 

роботи зі студентами в 
дистанційній та змішаній

формах навчання на 
платформах 

ZOOM 

Сlassroom

Moodle



Навчально-методична робота

Брала 
участь:

в 
педагогічних 

радах

в 
методичних 

радах

в методичних 
об’єднаннях
викладачів
математики 

закладів фахової
передвищої освіти

в Чернівецької
області



Навчально-методична робота

на засіданнях циклових комісій:  

«Роль 
позакласних 

заходів у 
формуванні 

ключових 
компетентно

стей
студента» –
2016-17 н.р.

«Шляхи 
підвищення 

ефективності 
навчання 

математики» 
– 2017-18 н.р. 

«Роль задач у 
навчанні 

геометрії» –
2018-19 н.р.

«Розвиток 
логічного 
мислення 

студентів 
через 

впровадження 
сучасних 

технологій 
при викладанні 
математики» 
– 2019-20 н.р.

на засіданні 
педагогічної 

ради:

«Форми і 
методи 

організації 
дистанційного 

навчання 
математики» 

– 2020-21н.р.



Навчально-методична робота

Методичні розробки: 

«Методичне забезпечення теми «Показникова функція, її 
властивості і графік. Показникові рівняння та нерівності» –

2016-17 н.р.; 

«Методичне забезпечення розділу «Елементи лінійної  
алгебри»  – 2017-18 н.р.; 

«Методичне забезпечення теми «Застосування визначеного 
інтеграла» – 2018-19 н.р.; 

«Методичне забезпечення розділу «Елементи аналітичної 
геометрії на площині» – 2019-20 н.р.

«Метод математичної індукції в курсі математики» –
2020-21 н.р.



Навчально-методична робота
• Розроблено

розгорнутий план 
відкритого заняття
з предмета 
«Математика» на 
тему «Елементи
комбінаторики» –
листопад 2020 р.



Фрагменти заняття



Фрагменти заняття



Розроблено, 
організовано і 
проведено!!!

ВІДКРИТИЙ
інтегрований 
позаурочний захід

«Інтелектуальне 
казино»
«МАТЕМАТИКА + 
ФІЗИКА + ЛОГІКА»

Чернівецький транспортний коледж 
 

 

 

 
 

 

Інтегрований позаурочний захід 

«Інтелектуальне казино»  

«МАТЕМАТИКА + ФІЗИКА + ЛОГІКА»  

 

 

Розробили, організували і провели: 

викладач математики А. П. Музика 

викладач фізики Ю. І. Федінчук 



Інтелектуальне казино







Із сірників складений краб, 
який повзе вправо. 
Перекласти три сірники
таким чином, щоб краб 
поповз вліво.





Дистанційне навчання 



Друковані матеріали 
апробовані та рекомендовані для використання 

в закладах фахової передвищої освіти

Хотинський коледж Подільського державного 

аграрно-технічного університету

Кам'янець-Подільський індустріальний коледж

Сторожинецький лісний коледж



Навчально-методична робота

Стаття на тему: 

«Підвищення
мотивації вивчення
фізико-математичних
дисциплін через 
позаурочні заходи» ‒

надрукована в збірнику

матеріалів конференції в 

секції «Педагогічні науки»



Результати роботи

Предмет 2017-2018 н.р. 2018-2019 н.р. 2019-2020 н.р.

Абсолютна Якісна Абсолютна Якісна Абсолютна Якісна

Математика 100% 39,67% 100% 37,87% 100% 40,2%

Вищої 

математики 
100% 45,45% 100% 39,71% 100% 41,08%



Позанавчальна робота

участь:

в громадській 
роботі

в культурно-
масових заходах 

коледжу

в засіданнях 
циклової комісії

в декадах 
циклових 

комісій
проведення І 

етапу олімпіади

 Вікторина «Всяка всячина» в кожній групі І-ІІ курсу

 Конкурс «Математичні перегони «ІQ» (І-ІІ курс)

 Конкурс плакатів та стіннівок

 Конкурс студентських робіт «Математичні винаходи»



Позанавчальна робота



Позанавчальна робота



Позанавчальна робота



Розвиток  матеріально-технічної  бази

– участь в капітальному 
ремонті та 
відновленні аудиторії;

– встановлено 
мультимедійну дошку 
та проектор;

– оформлено кабінет 
тематичними 
стендами;

– зроблено додаткові 
шафи для зберігання 
геометричних фігур та 
матеріалів;

– оновлено та 
придбано таблиці, 
посібники.



Підвищення кваліфікації

• При Обласному інституті 
післядипломної педагогічної 
освіти з 11 по 14 лютого 2020р. 
опрацювала навчальний 
модуль «Теоретичні та 
практичні основи 
конструювання уроку 
математики з 
компетентнісним підходом»
– 30 годин. Склала контроль 
модуля з оцінкою 
«зараховано».


