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Звіт
Бірюкова О.В. директора технікуму про роботу
у 2017/2018 навчальному році
1. Проведення освітнього процесу на рівні державних стандартів якості
освіти
1. У Харківському гідрометеорологічному технікуму станом на 01.09.2017
року навчається 181 студентів з них 15 контрактників це 11 груп.
Освітній процес забезпечує педагогічний колектив чисельністю 30 особи, з
яких – 23 займають посаду викладача, решта 11 – внутрішні сумісники з числа
адміністрації та спеціалістів технікуму. На постійній основі працюють 29 осіб,
зовнішніх сумісників – 2 особи.
Якісний склад викладачів має наступні характеристики:
- спеціалісти другої категорії – 4 особи;
- спеціалісти першої категорії – 4 особи;
- спеціалісти вищої категорії – 22 особи;
з них:
- викладачі-методисти
– 4 особи;
- кандидати наук
– 5 осіб.
У технікумі про ліцензуванні та акредитовані дві спеціальності – «Науки
про Землю» та «Екологія».
2. В технікумі з метою удосконалення організації навчального процесу у
відповідність до нових вимог оновлено більше 10 нормативних внутрішніх
документів, зокрема:
- Положення про циклову комісію;
- Положення про науково-методичну раду;
- Положення про навчально-методичний кабінет.
3. Методична робота у технікумі. У технікумі створено цілісну, логічно
узгоджену та прозору внутрішню систему контролю якості освітнього процесу.
У 2018 році в технікумі про акредитовано спеціальність «Екологія».
На початку навчального року була створена методична та педагогічна ради
технікуму, які в 2017-2018 н.р. працювали над вдосконаленням науково –
методичної та навчально-виховної роботи. Методичною радою було проведено 5
засідань за наміченим планом роботи.
У 2017 - 2018 навчальному році атестовано 4 викладачів ( Мазуркевич О.О.
- підтвердження категорії «спеціаліст вищої категорії» та звання «викладач методист», Дерев’янко А.М. та Печеневська О.О. підтвердження категорії
«спеціаліст вищої категорії», Бородіна Т.М. підтвердження категорії «спеціаліст І
категорії».

2

Викладачі нашого закладу у 2018 року брали участь у Харківській обласній
ХVII науково-методичній конференції «Ефективне студентське самоврядування –
запорука успіхів в освіті та вихованні» і опублікували в збірнику матеріалів
конференції наукові статті
У квітні 2018 року проводилися регіональна науково-практична конференція
«Екологія. Людина. Майбутнє.» та щорічна відкрита обласна комплексна
природнича олімпіада (з фізики, хімії та географії-екології), яка була присвячена
Міжнародному Дню Землі. Активними учасниками олімпіади та конференції були
студенти та учні загальноосвітніх навчальних закладів.
Викладачами технікуму за звітний період підготовлено 28 методичних
розробок.
4. Відповідно до «Положення про проведення практик» організовані такі
види практик – навчальна та технологічна, яка об'єднанні наскрізними
програмами практик для кожної освітньої програми, що забезпечує безперервну
систему практичної підготовки.
На виконання Закону України «Про охорону праці», з метою розв’язання
проблеми безпечної життєдіяльності студентів і співробітників, як одного з
пріоритетних завдань соціальної політики держави, створення безпечних умов
навчально-виховного процесу призначені відповідальними в 2017-2018
навчальному році за: створення безпечних та здорових умов навчального процесу,
дотримання норм і правил охорони праці, санітарії і пожежної безпеки під час
проведення практичних та лабораторних робіт, навчальних практик Дерев’янко
А.М., зав. навчальною лабораторією;
У 2018 році студенти ХГМТ ОДЕКУ проходили технологічну практику на
таких підприємствах:
40 група: Харківський регіональний центр з гідрометеорології, Харківське
регіональне управління водних ресурсів, КП “Харківводо-канал”, Департамент
екології та природних ресурсів ХОДА.
41 група: Аерологічні станції: “Харків” “Одеса”; “Чернівці”; “Київ”;
“Львів”, Радіоастрономічний інститут НАН України;
45 група: Харківський регіональний центр з гідрометеорології, Харківське
регіональне управління водних ресурсів, Харківське обласне управління водних
ресурсів.
Для організації навчальних практик техніку утримує дві навчальних бази
практичної підготовки – еколого-метеорологічну у парку Шевченко м. Харкова та
річкову у м. Зміїв.
5. У 2018 році студенти технікуму у вперши взяли участь у зовнішньому
незалежному оцінювані знань з української мови як ДПА. Кількість студентів які
проходили тест 40 з яких 5 студентів не пройшло це випробування це 12,5%.
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6. Вдосконалення матеріально технічної бази технікуму.
На метеостанції у цьому році: встановлено нові вхідні двері та зроблено
бесідку, розпочато роботу по налагодженню екологічного поста. Висловлюю
подяку за це всьому колективу викладачів що працюють на метеостанції та їх
голові Калмиковій Ю.С. а також технічній службі з її головою Маликом Ю.С.
На гідробазі проведені чергові ремонтні роботи, встановлений водонагрівач,
побудована бесідка, заміна шиферу на 5 спальних корпусах, ремонт у кімнатах.
Висловлюю подяку за це всьому колективу викладачів що працюють на гідробазі
особу подяку Шамес Є.О., а також технічній службі з її головою Маликом Ю.С.
В технікумі виконується поточний ремонт. Продовжується ремонт теплової
мережі технікуму. У технікумі відновлено 95% теплової мережі на горище. З
метою забезпечення безперебійного проведення навчального процесу в осінньозимовий період, для організації належної та своєчасної підготовки енергетичного
господарства технікуму проведений ремонт обладнання електроустановок,
устаткування теплових установок, та мереж в необхідних обсягах, акт готовності
до опалювального сезону складений представником КП «Харківські теплові
мережі», система прийнята і зараз документи на підписі, проведені всі гідравлічні
випробування, промивання устаткування та трубопроводів теплових мереж систем
теплопостачання, перевірка технічного стану теплопункту, вузлів обліку теплової
енергії, гідропневматична промивка, тощо, думаю, не замерзнемо і нас своєчасно
підключать до міського теплопостачання.
У сьому році нам вдалося розрахуватися з боргом КП «Харківські теплові
мережі».
Встановлені нові двері на першому поверху технікуму, вікна у чоловічому
туалеті та на третьому поверсі.
Велика подяка викладачам, які станом на 31 серпня, привели свої кабінети
до початку занять.
Виношу подяку господарській частині, викладачам за підготовку
матеріально-технічної бази технікуму, а саме підготовку кабінетів, лабораторій,
метеорологічної станції до нового навчального року. Дякую Малику Ю.С.
Красніковій Л.М., Колісника В.І., Дубініну О.Н., Потапенко В.О. прибиральниць
Амеліну В.П., саме їх турботливими руками пофарбовані поверхи здійснений
поточний ремонт загальних приміщень в технікумі.
2. Виконання державного замовлення.
1. Вітаю Вас з виконанням державного замовлення на підготовку молодших
спеціалістів.
Обсяги державного замовлення вищим навчальним закладам на прийом
фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст сформовані
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відповідно до наказу МОНУ №795 від 20.07.2018. Всього нам надали 45
бюджетних місця з яких 27 на «Науки про землю» з яких на БЗСО – 20, а ПЗСО –
7, та 18 на БЗСО – «Екологію».
Початок прийому документів у цьому році на базі БЗСО розпочався 02
липня, а ПЗСО з 12 липня, закінчився – 14 липня та 08 серпня відповідно. Подано
заяв всього 112 з них: БЗСО – 68 заява, ПЗСО – 44 заяви. У цій приймальній
компанії вступу за співбесідою не було. Вступні випробування проводились за:
українською мовою (диктант) обов’язково, математика (усно) або географія (тест)
на вибір. Екзамени розпочалися з 15 липня по 22 липня.
Сертифікати ЗНО: Українська мова та література (обов’язковий),
Математика, Географія, Історія, Біологія (на вибір)
Після закінчення екзаменів, виявився недобір, на екологію 4 абітурієнта на
базі БЗСО, а на базі ПЗСО е заяви, тому нами направлено листа у Міністерство
освіти з проханням на зміну обсягів державного замовлення вищим навчальним
закладам на прийом фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший
спеціаліст:
Лист клопотання №50 від 25.07.2018р. на зміну обсягу державного
замовлення, а саме зменшити обсяг державного замовлення на основі повної
загальної середньої освіти за спеціальністю 101 «Екологія» до 14 місць та
збільшити на 4 місця на основі ПЗСО – Наказ МОНУ №891 від 09.08.2018.
Зараховано всього 50 студент з яких на БЗСО «Науки про Землю» – 22 та
«Екологія» – 15 тобто 37 осіб бюджетна форма навчання і 3 – контракти; ПЗСО
«Науки про Землю» – 7 та «Екологія» – 6 тобто 11 осіб бюджетна форма навчання
і 2 контракти тобто 5 студентів всього.
Два студента поновлюються на контракт тобто всього у цьому році у нас
навчається на договірній основі 15 студентів.
Дякую приймальну комісію в цілому, особисто приймальну комісію, яка
працювала злагоджено і сумлінно, що надало можливості уникнути конфліктних
ситуацій а, головне здійснити набір у важких умовах прийому, а саме: Курапову
Г.М., Гамілову Т.В., Бойчука Ю.Г., та інших.
2. Важливим напрямком діяльності є профорієнтаційна робота серед
випускників навчальних закладів системи середньої загальної школи. Система
профорієнтаційної та рекламної роботи базується на щорічних планах, які
розроблюються технікумом. Педагогічні працівники та співробітники проводять
цю роботу безпосередньо та особисто у школах, ліцеях.
Технікум брав участь у Х виставці освітніх закладів для абітурієнтів «Освіта
Слобожанщини та навчання за кордоном».
Проведено для школярів м. Харкова та студентів технікуму квести на
гідрологічної базі у м.Зміїв.
22 лютого у технікумі проведено науково-практичному семінарі «Клімат
сучасності та екологічні проблеми у світі» Прийняли участь майже 200 школярів
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та їх наставників з Харкова й Харківської області.
В технікумі щорічно проводять олімпіаду для школярів 8-х, 9-х та 10-11-х,
класів та ліцеїв, в якій взяли участь в цьому році учасників з 56 шкіл Харкова та
області загальна кількість 359 учня.
Випущено в 2018 році – 42 студентів. По попереднім даним, 42 планували
вступ до ВНЗ 3-4 р.а. надано право на самостійне працевлаштування 4 студентам.
Що стосується вступу до Одеського державного екологічного університету,
то 6 студентів вступили до ОДЕКУ за результатами тестування: спеціальність
«Гідрологія» – 3, Екологія – 4.
3. Показники фінансової діяльності, поліпшення матеріально-технічної
бази технікуму
Фінансова діяльність технікуму здійснюється у відповідності з чинним
законодавством України, нормативними актами Міністерства освіти і науки
України та затверджених щорічних кошторисів. Податки та обов'язкові платежі до
державних цільових фондів здійснювалися своєчасно та в повному обсязі.
Загальний кошторис технікуму на 2018 рік станом на 01.09.2018 склав
4.121.890 грн. Головними видатками з нього становить заробітна плата та
нарахування на неї – 3.726.190 грн.. Комунальні послуги 395.700 грн. З них на
теплопостачання 279.080 грн., 10.000 грн. водопостачання, 106.620 грн., –
електроенергія.
Кошторис на академічну стипендію станом на 01.09.2018 р. склав 606.800
грн.. Видатки по соціальної стипендії склали 138.382,1 грн..
Оплата за кабінети і лабораторії буде коливатись від 10 до 15 %, за класне
керівництво 20 % ставки заробітної плати, за керівництво цикловими комісіями
10-15% ставки (10% загальноосвітні комісії, 15% - фахові).
Продовжується робота по забезпеченню технікуму україномовними
підручниками, посібниками, науково – довідковою літературою. Зокрема,
забезпеченість бібліотечних фондів 47910 шт., з них 7 – підручника придбані у
2018 році. Особлива увага класних керівників, студенти яких мають
заборгованість по бібліотеці: вони зазначені в наказі директора.
По спеціальному фонду надійшли кошти в сумі 69750 грн. за 2018 рік.
Джерелом доходу є плата за надання освітніх послуг з навчання. Інших доходів
технікум не має.
Головними видатками є оплата послуг (крім комунальних): вона складає 41%, заробітна плата та нарахування на з/п - 38%, крім цього кошти витрачаються
на відрядження - 6%, придбання канцелярських та господарчих товарів - 9%, інші
поточні видатки - 6%.
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4. Завдання на наступний 2018/2019 навчальний рік
1. Енергетична – ефективність:
1.1. Заміна лічильника теплової енергії на новий це приблизно 45 тисяч грн..
Ведеться переговори з Першим заступником міністра освіти Ковтунцем В.В.
МОНУ про виділення додаткового фінансування у 2018 р..
1.2. Заміна вікон, на першому та четвертому поверсі навчального корпусу
технікуму.
1.3 Ремонт даху, навчального корпусу технікуму.
1.4. На навчальній метеостанції утеплення стін.
1.5. На гідрологічній станції у м. Змійові спорудження повноцінного котла
для нагріву гарячої води, ремонт кімнат.
2. Покращення комп’ютерної техніки та обладнання.
2.1 Придбання двох мультимедійних проекторів (407 аудиторія та актова
зала).
2.2 Придбання комп'ютерів в бібліотеку ( 6 шт.)
2.3 Запуск та налагодження екологічного тесту на навчальній метеостанції.
3. Ліцензування.
3.1 Найголовніше, це ліцензування в цьому навчальному році двох
напрямків:
Землевпорядкування;
Радіометрія та телекомунікації.
4. Продовження оформлення документів на землю під навчальним корпусом
технікуму.

Директор

Бірюков О.В.

