
Витяг з протоколу №1
засідання методичної комісії педагогічних працівників технічних 

дисциплін
Від 31.08.2021р. 

Присутні -10 чол.

Порядок денний:
1. Розгляд результатів написання діагностичних контрольних робіт в групі №.36 

професії 7212 «Електрозварник ручного зварювання» було проведено написання 
діагностичних контрольних робіт.
Слухали:

Бондарук Т.М. , яка ознайомила членів комісії з результатами написання 

діагностичних контрольних робіт в групі №36 професії 7212 «Електрозварник ручного 

зварювання». Результати зведені в таблицю. Учні в цілому підтвердили рівень 

досягнень із вказаних дисциплін. Контрольні роботи відповідають вимогам державного 

стандарту з професії «Електрозварник ручного зварювання».

Виступили:
Поліщук Н. М., викладач «Технології ручного зварювання», яка зазначила що під 

час написання робіт із Технології ручного зварювання 4 здобувані освіти допустили 

помилки під час опису алгоритму методів ручного дугового зварювання плавким 

електродом, 5- під час опису будови та конструкції зварювального апарата та 

зварювального інвертора, 4 не знають умовні позначки для виконання підсилених 

зварних швів, 2- шифрування методів зварювання на лініях-виносках, позначення 

зварних конструкцій, на що в подальшому викладачем буде звернено увагу.

Ухвалили:

1.Інформацію взяти до уваги.

2. Посилити роботу викладачів спецдисциплін по вивченню навчального 

матеріалу і розвитку пізнавальної діяльності учнів.

3. Врахувати типові помилки і покращити вивчення даних питань в наступному 

навчальному році.

Голова комісії Бондарук Т.М



Довідка

на засідання методичної комісії працівників технічних дисциплін

« Про результати написання діагностичних контрольних робіт в групі №36 професії 
7212 «Електрозварник ручного зварювання»

Відповідно до нормативних вимог, Положення про атестацію спеціальності 

в групі №36 професії 7212 «Електрозварник ручного зварювання» було проведенно 

написання діагностичних контрольних робіт, діагностичні контрольні роботи 

проводились

Згідно з робочим навчальним планом до з таких дисциплін:

- Основи трудового законодавства;

- Основи галузевої економіки, підприємства, та енергоменеджменту;

- Основи роботи на П1<;

- Основи матеріалознавства;

- Технічне креслення;

- Електротехніка з основами промислової електроніки;

- Охорона праці.

Та професійно-теоретичної підготовки а саме, технологія ручного зварювання.

№з
/п

Дисципліни Успішність учнів групи 36 за 
результатами семестрового контролю

Успішність учнів групи 36 за 
результатами директорських 
контрольних робіт

Середній 
рівень

Достатній 
рівень

Високий
рівень

Середній 
рівень

Достатні 
й рівень

Високий 
рівень

1 Основи трудового 
законодавства

15/32% 7/29% 2/8%0 18/75% 4/17%о 2/8%)

2 Основи галузевої 
економіки

13/54% 9/38% 2/8%0 14/58% 7/29%0 3/12%о

3 Основи роботи на
ПК

І7//71% 4/17% 3/12%о 17/71%о 1/4%> 6/25%о

4 Основи 
матеріалознавства

10/42% 13/54% 1/4%о 14/58%, 10/42%) -

5 Технічне 
креслення

11/46%о 10/42%) 3/12%о 19/79%> 4/17%, 1/4%о

6 Електротехніка 
зосновами 
електроніки

8/33% 14/58%о 2/84%> 14/58%о 5/21%о 5/21%о

7 Охорона праці 18/75% 6/25%, - 19/79%о 5/21%о -
8 Технологія 

ручного 
зварювання

15/63% 6/25%0 3/12%) 13/54%о 7/29%0 4/17%>



Для написання діагностичних контрольних робіт викладачами коледжу було

9 Професійно- 
практична 
підготовка

6/727% 12/55% 4/18%

розроблено та затверджено в установленому порядку завдання.

Результати аналізу зведені в таблицю.

І олова комісії Бондарук Т.М


