
Рішення 
обласної методичної секції педагогічних працівників  

електрогазозварювальних професій 

29.03.2012     ВПУ № 29 смт Володимирець 
 

1. Схвалити досвід Вищого професійного училища № 29 смт Володимирець з 
підготовки за професією „електрозварник“ та впроваджувати його у навчально-
виробничій діяльності у профтехзакладах області, зокрема, щодо використання 
електронних засобів навчального призначення, використання дугового 
тренажера зварника ДТС-2, впровадження в навчально-виробничий процес при 
підготовці електрозварників інноваційних, інформаційно-комунікаційних 
технологій навчання. Відзначити досвід викладача спецдисциплін Волчецького 
Олександра Анатолійовича, рекомендувати його для поширення у 
профтехзакладах області; 

2. Проводити роботу з підготовки до олімпіади із спецдисциплін серед учнів 
профтехзакладів за електрозварювальними професіями; 

3. Активізувати роботу із впровадження у навчально-виробничий процес сучасних 
інноваційних педагогічних технологій, інформаційно-комунікаційних 
технологій; 

4. Довести до відома керівництва профтехзакладів та проводити роботу із розробки 
комплектів завдань професійного спрямування педпрацівниками 
профтехзакладів, які проводять викладання предметів у групах зварників; 
використовувати такі завдання при викладанні предметів загальноосвітнього та 
професійного циклів; 

5. Обладнати кабінети спецтехнології зварювальних робіт комп’ютерним та 
мультимедійним обладнанням, доступом до мережі Інтернет; забезпечити 
електронними засобами навчального призначення (ЕЗНП), створити каталог 
ЕЗНП та електронну бібліотеку підручників та посібників з підготовки за 
професіями зварювального профілю; 

6. Провести роботу щодо придбання педагогічного програмного засобу Компанії 
СМІТ (м. Харків)  з підготовки за професією „електрозварник“ та дугового 
тренажера зварника ДТС-2; 

7. Приділяти особливу увагу виробленню в учнів фахових умінь і навичок. Для 
чого проводити роботу із забезпечення уроків виробничого навчання 
необхідними матеріалами та обладнанням, виконання практичних робіт, робіт на 
замовлення. Виробничу практику проводити на підприємствах, організаціях, які 
дають можливість виробляти в учнів фахові вміння і навики; 

8. З метою ознайомлення учнів із сучасним виробництвом практикувати 
проведення  екскурсій на сучасні виробничі підприємства; 

9. Запровадити вивчення системи автоматизованого проектування  Компас 3D LT, 
для чого з наступного нового навчального року в робочі програми із предмету 
„Інформаційні технології“ внести окрему тему „Вивчення системи 
автоматизованого проектування“ за рахунок зменшення годин на вивчення 
інших тем. Внести відповідні зміни у робочу програму з предмету „Читання 
креслень“, де передбачити використання САПР  Компас 3D LT  для створення 
креслень. 


