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ВСТУП 

В 2019 р. управління Херсонським гідрометеорологічним технікумом 

ОДЕКУ здійснювалося у відповідності до вимог чинного законодавства 

України, Положення про ХГМТ ОДЕКУ з врахуванням принципу 

колегіальності. 

Найбільш важливі питання роботи технікуму протягом року були 

розглянуті на адміністративних радах, педагогічних радах та засіданнях 

трудового колективу, методичних радах та засіданнях циклових комісій. 

Основними пріоритетними в роботі навчального закладу було обрано: 

1. Проведення навчально-виховного процесу на рівні державних 

стандартів якості освіти, підготовку спеціалістів відповідного рівня 

кваліфікації. 

2. Виконання державного замовлення. 

3. Високоефективне та стійке фінансово-економічне, господарське 

становище науково-виробничу та комерційну діяльність. 

4. Додержання умов колективного договору, вимог з охорони праці та 

пожежної безпеки, дотримання законності та порядку у технікумі. 

5. Використання всіх необхідних заходів по виконанню законодавства 

України щодо протидії корупції. 

6. Проведення підготовки та перепідготовки науково-педагогічних 

працівників і спеціалістів технікуму, їх економічного, правового і професійного 

навчання. 

7. Дотримання чинного законодавства, нормативних документів МОН 

України, Статуту ОДЕКУ, Положення про ХГМТ ОДЕКУ, Правил 

внутрішнього розпорядку, зміцнення трудової та виконавчої дисципліни. 

8. Ефективне та дбайливе використання майна технікуму, 

підтримання його у належному стані. 

9. Виконання Державних освітніх програм. 

10. Покращення іміджу навчального закладу. 

11. Співпраця з іноземними інвесторами. 



12. Співпраця з гідрометеорологічною службою України. 

13. Розвиток студентського самоврядування в технікумі. 

14. Робота з батьками студентів. 

15. Профорієнтаційна робота. 

16. Покращення матеріально-технічної бази ХГМТ ОДЕКУ. 

Ці та інші напрями діяльності адміністрації технікуму були реалізовані 

завдяки злагодженій роботі членів адміністрації та колективу в цілому: 

- організаційні заходи; 

- навчально-виховні заходи; 

- методичне забезпечення навчального процесу; 

- наукова діяльність; 

- фінансова діяльність; 

- господарська діяльність; 

- фізичне виховання; 

- робота НМС та НГС. 

 

1. Навчально-методична та виховна  робота  

 

Вся робота в технікумі здійснювалася протягом 2019 року згідно планів 

організаційної, методичної та виховної роботи на 2018-2019 та 2019-2020 

навчальні роки. 

Відповідно до цих планів робіт основними завданнями на 2018-2019 та 

2019-2020 навчальні роки були підвищення ефективності навчально-виховного 

процесу шляхом впровадження сучасних педагогічних та інноваційних 

технологій навчання, активізація пізнавальної діяльності здобувачів освіти 

через використання різноманітних форм і методів навчальної діяльності. На 

початок навчального року були складені плани роботи циклових комісій, 

методичної ради, педагогічної ради, методичного об’єднання класних 

керівників, де враховувалась робота педагогічного колективу щодо якісної 

підготовки фахівців та гармонізації навчально-виховного процесу. 



Згідно з цими планами протягом 2019 року проведені засідання 

методичної ради (6), педагогічної ради (8), методичного об’єднання класних 

керівників (9), пройшла чергова атестація педагогічних працівників (Бондарець 

В.О., Ніколайчук Л.Л., Омельченко В.М., Токарчук О.В.) та позачергово 

підвищила кваліфікацію викладач Ясиновська Т.Є.  

Питання педагогічної ради присвячувалися Порядку проведення 

державної підсумкової атестації студентів, які здобувають освітньо-

кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста з одночасним завершенням 

здобуття повної загальної середньої освіти, Правила прийому до ХГМТ ОДЕКУ 

у 2020 році, графік підвищення кваліфікації викладачами технікуму у 2020 році. 

На засіданнях методичної ради розглядались питання щодо методичного 

забезпечення дисциплін, в першу чергу, оновлення робочих навчальних 

програм, а також метеорологічного, гідрологічного та екологічного циклів 

щодо успішності студентів, оновлення та покращення матеріально-технічної 

бази технікуму, навчальних занять та практик. Були прийняті відповідні 

рішення: контролювати роботу щодо оновлення навчально-методичних 

комплексів дисциплін, відремонтувати прилади на навчальній метеорологічній 

та гідрологічній станціях, по можливості - поступово оновлювати матеріально-

технічну базу та надавати інформацію до електронної бібліотеки в 

електронному вигляді. 

Значна увага протягом навчального року приділялась успішності 

студентів (на засіданнях циклових комісій, методичному об’єднанні класних 

керівників, педагогічній раді) з метою збереження контингенту студентів. 

Класні керівники, а особливо соціальний педагог, багато уваги приділяли 

роботі зі студентами- сиротами, що дозволило покращати відвідування занять. 

Кожного семестру проводились загальнотехнікумівські батьківські збори, 

де обговорювалися проблемні питання та проводилися бесіди з соціальним 

педагогом технікуму. У нас активний батьківський комітет, який надає 

допомогу у вирішенні окремих матеріальних питань. 



Протягом навчального року викладачі технікуму приймали активну 

участь у методичних об’єднаннях викладачів закладів освіти фахової 

передвищої освіти Херсонської області (інформатика та комп’ютерна техніка - 

22.03.2019, 11.12.2019; всесвітня історія та історія України - 04.04.2019, 

30.10.2019; безпека життєдіяльності, екологія та охорона праці - 18.04.2019, 

22.11.2019; біологія та хімія - 25.04.2019, 25.10.2019; фізика - 07.05.2019, 

14.11.2019; українська мова та література - 23.10.2019; математика - 24.10.2019; 

іноземна мова - 25.10.2019). Слід відмітити, що на базі ХГМТ ОДЕКУ 

17.10.2019 року було організовано та проведено методичне об’єднання 

заступників директора з виховної роботи та завідувачів денними відділеннями. 

13 грудня 2019 року студентка технікуму Журавська В.Ю. прийняла 

участь у II (обласному) етапі IX Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченка. 

13 грудня 2019 року студент Бала В.А. прийняв участь у II (обласному) 

етапі XIX Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика. 

У квітні 2019 року закінчилась чергова атестація викладачів: підтвердила 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» 1 викладач (Токарчук 

О.В.), підвищили кваліфікаційну категорію Ясиновська Т.Є., 3 - підтвердили 

кваліфікаційну категорію «викладач І категорії». Атестації передували 

проведення відкритих уроків та виховних заходів, що дозволило проаналізувати 

роботу викладачів та зробити необхідні висновки. Атестація, як завжди, 

стимулювала роботу викладача, що дозволило покращити стан навчально - 

методичних комплексів з профільних дисциплін. 

 

Станом на кінець 2019 року у штаті технікуму працюють: 

Спеціалістів - 1 4% 

Викладачів ІІ категорії - 1 4% 

Викладачів І категорії - 7 29% 

Викладачів вищої категорії - 6 25% 

Викладачів - методистів -  5 21% 

Кандидатів наук - 5 21% 



21 березня 2019 року на базі технікуму відбулася IV Науково-практична 

конференція «Регіональні проблеми гідрометеорології, клімату та екології», яка 

була присвячена 75-ти річчю ХГМТ О ДЕКУ. 

Викладачі технікуму 01 лютого 2019 року прийняли участь у IX 

Обласних краєзнавчих читаннях «Зміни клімату: краєзнавчий аспект». 

Профорієнтаційна робота проводилась згідно плану. Протягом 2019 року 

проведено тиждень відкритих дверей - 08-12.04.2019 р., 06.11.2019 р. - день 

відкритих дверей. Проводяться екскурсії на метеорологічну та гідрологічну 

станції (викладачі Решетніков М.І., Букарєва С.А., Бут І.В., Домбовська І.О., 

Джібладзе Н.В.). В рамках профорієнтаційної роботи викладачами технікуму 

проведено профорієнтаційну роботу у 35 школах міста та 14 школах області. 

Викладачі технікуму відвідали школи міста Херсона, Гола пристань, Олешки, 

Білозерського, Олешківського районів. За результатами профорієнтаційної 

роботи у 2019 році до технікуму прийнято на навчання 49 абітурієнтів. 

Відповідно до рекомендацій МОН України в системі виховного процесу 

із пріоритетних напрямків є національно-патріотичне виховання, основними 

завданнями якого є формування у студентів почуття патріотизму, його 

культури, традицій, звичаїв, втілення в життя української національної ідеї. 

Національно-патріотичне виховання в технікумі здійснюється через 

різноманітні форми роботи: конференції, круглі столи, виховні години, класні 

години пам’яті О.Райхерта, перегляд фільмів, плетіння маскувальної сітки та 

збір речей для військових тощо. Позитивну роль у патріотичному вихованні 

відіграє співпраця з громадськими організаціями «Дубрава», «Херсонська січ», 

16 окремим батальйоном та військовою частиною №3056 Національної гвардії 

України: проведення спільних навчально-польових зборів, святкування Святої 

Покрови (14.10) та Дня Збройних сил України (06.12), відвідування 

представниками цих організацій навчальних занять. 

В рамках патріотичного виховання на базі гідрологічної станції технікуму 

було організовано національно-патріотичний фестиваль «Козацький гарт - 



2019», в якому прийняло участь 8 команд від навчальних закладів міста та 

області. 

Необхідно відмітити співпрацю з бібліотеками №2, №13, ім. О.Гончара, 

що вплинуло на національно-патріотичне виховання, формування загальної 

культури студентів, знання звичаїв. В технікумі пройшли концерти обласної 

філармонії, працівників Будинку молоді та студентів. 

Студенти протягом 2019 року відвідали кіноконцертний зал «Ювілейний» 

та переглянули фільми «Крути», «Заборонений», «Захар Беркут», «Ціна 

правди». Студенти приймали участь у обласному фестивалі обдарованої молоді 

«Україна молода». 

Значне місце в сучасному виховному процесі займає екологічне 

виховання. Протягом навчального року були проведені акції: «Чисті річки, 

чисті береги!», «World Cleanup Day», «Дерева миру», «Інтерпретація природи 

як метод екологічної освіти», фотовиставка та відеопоказ матеріалів до дня 

Охорони навколишнього середовища. В рамках «Тижня здоров’я» студенти 

прослухали лекції за участю представників медичних закладів «Забезпечення 

здоров’я та здорового способу життя». З метою екологічного та 

просвітницького виховання для студентів екологів було організовано екскурсії 

до НПП «Олешківськім піски» та НПП «Бузький гард». 

Виховна робота в технікумі має системний характер. Вже стало 

традицією проведення свята «День знань», «День вчителя», «Halloween», «День 

студента», День гідрометслужби України (ЦК метеорологічних дисциплін), 

свято Миколая, святкування Нового року, «День закоханих», Свято останнього 

дзвоника. Поряд з тим виникають і нові форми виховних заходів, які проходять 

вперше та вдруге на базі технікуму: кліматичний квест, національно-

патріотичний фестиваль «Козацький гарт-2019». До 180-річчя І.С. Нечуя-

Левицького студентами технікуму під керівництвом викладача української 

мови та літератури було зіграно виставу «Кайдашева сім’я». У 2019 році 

технікум відзначив 75-тирічний ювілей, з нагоди якого викладачі були 

нагороджені грамотами та подяками. 



Протягом 2019 року студенти технікуму приймали участь у змаганнях з 

легкоатлетичного кросу, волейболу, шахів, футболу, змаганнях з армреслінгу, 

настільного тенісу. За підсумками результатів змагань за програмою XV 

обласної Універсіади 2019-2020 навчального року юнаки посіли 13 

загальнокомандне місце, дівчата - 9 серед 17 закладів освіти типу: коледж, 

технікум. 

У 2019 році представники студентської ради технікуму прийняли участь: 

у Молодіжному форумі Student Education Wave Forum TAVRIA 2019, у 

Обласній студентській конференції, яка приурочена' до Дня студента, у 

засіданні «Залучення потенціалу вищої освіти до регіонального розвитку» при 

управлінні освіти, науки та молоді Херсонської обласної ради. Але щоб цей 

студентський орган самоврядування запрацював на повну силу, необхідно 

прикласти чимало зусиль. 

 

2.Соціально-психологічна робота   
 

Соціально - психологічна служба Херсонського гідрометеорологічного 

технікуму ОДЕКУ представлена роботою соціального педагога, яка працювала 

над забезпеченням проходження процесу соціалізації та адаптації студентами 

технікуму, створенням сприятливого соціально- психологічного клімату, 

профілактиці негативних явищ в навальному закладі , а також розвитку 

повноцінної особистості студента та відповідального громадянина. 

У своїй діяльності психологічна служба навчального закладу керується 

Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну 

середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про фахову передвищу освіту», 

«Про охорону дитинства», «Про відповідальність за булінг», «Про протидію 

торгівлі людьми», «Про запобігання та протидію домашньому насильству». 

«Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей- 

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», Положенням про 

психологічну службу у системі освіти України, та іншими нормативно - 

правовими актами. 



Пріоритетними у роботі соціального педагога навчального закладу у 2019 

році визначено такі напрями: 

- організація роботи зі студентами, які мають статус дитини - сироти, 

дитини позбавленої батьківського піклування, та особи з їх числа; сприяння їх 

участі у виховних заходах, роботі самоврядування, допомога в подоланні 

неуспішності, розвитку творчих здібностей; 

- створення та оновлення бази даних студентів пільгового контингенту та 

студентів «групи ризику», корегування особових справ, оновлення документів 

щодо соціального захисту студентів, які мають статус дитини - сироти, дитини 

позбавленої батьківського піклування, та осіб з їх числа; 

- забезпечення індивідуального підходу до кожного студента на основі їх 

соціального, психолого-педагогічного вивчення, сприяння повноцінному 

розвитку особистості; 

- допомога вихованцям в адаптації до навчання у технікумі. 

З метою організації та здійснення ефективної соціальної роботи у 

навчальному* закладі у січні та у вересні було оновлено Реєстр осіб пільгових 

категорій студентів ХГМТ ОДЕКУ. Відповідно до зазначеного Реєстру у 

навчальному закладі навчалися: 

- студенти - діти - сироти та діти, позбавлені батьківського піклування та 

особи з їх числа, які перебувають на повному державному утриманні; 

- студенти з числа дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського 

піклування, які перебувають під опікою на початок року 6 осіб (Колодченко Р. 

К., Чижевська А. Г., Ковальова Л. С., Боковенко М. Г.Дузнець К. О.) на червень 

вище вказані студенти перейшли в статус осіб з числа дітей сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування. Всього на січень 2019 року було 30 осіб, 

на грудень 2019 року з урахуванням студентів, які вступили до навчального 

закладу осіб: 

- студенти - діти - сироти та діти, позбавлені батьківського піклування та 

особи з їх числа - 24 особи; з їх числа неповнолітніх - 3 особи (Прут І. А., 

Падурець Д. О., Юрченко М. О.); 



  -студенти - інваліди дитинства - 4 особи; 

- студенти з малозабезпечених сімей - 3 особи; 

- студенти, які мають дітей - 12 осіб; 

  - студенти з багатодітних сімей - 17 осіб; 

  - студенти, які переселилися з тимчасово окупованої території - 2 особи; 

 студенти - діти осіб, визнаних учасниками бойових дій, які перебували або 

знаходяться в АТО - 3 особи, на кінець року становить 37 осіб пільгових 

категорій студентів ХГМТ. 

У 2019 році соціальний педагог та класні керівники провели обстеження 

матеріально-побутових умов проживання студентів пільгових категорій: дітей - 

сиріт під опікою та осіб з числа дітей, позбавлених батьківського піклування на 

повному державному забезпеченні. За результатами цієї роботи складені 

відповідні акти обстеження. 

Протягом року відбувалися зустрічі соціального педагога з опікунами 

дітей - сиріт під опікою з метою обговорення кола питань та вирішення 

проблем стосовно їх навчання, взаємостосунків у навчальній групі, сім’ї. 

За звітний період з кожним студентом вищеназваних пільгових категорій 

соціальний педагог провів індивідуальні бесіди та роз’ясненні стосовно 

статусу, документів, що підтверджують цей статус, правового забезпечення, 

про обов’язки та відповідальність пільгових категорій студентів, про умови 

призначення соціальної стипендії, раціонального використання грошової 

допомоги та стипендії, раціонального харчування , важливості дотримання 

здорового способу життя. 

Протягом 2019 року соціальним педагогом проводилась соціальна- 

педагогічна діагностика студентів 1-4 курсів з метою покращення роботи в 

групі визначення індексу групової згуртованості та рівня вміння спілкуватися, 

рівня самооцінки, рівня розвитку самосвідомості особистості, з метою 

визначення пріоритетів студентів щодо життєвих цінностей проведено 

анкетування, визначення загальних знань студентів про свої права та обов’язки, 

визначення рівня адаптації, мотивації до навчання у вищому навчальному 



закладі, проведена діагностика щодо шкідливих звичок з метою виявлення 

схильності до вживання алкоголю, паління, уміння вести здоровий спосіб 

життя. На батьківських зборах батькам було запропоновано анкетування «Хто 

ви своїй дитині батько чи приятель», «Ми і наші діти» з метою покращення 

порозуміння. З метою створення сприятливих умов для соціальної адаптації 

студенти та батьки, які потребували психологічної допомоги направлялися на 

консультації психолога до «Клініки дружньої до молоді» та до психолога 

обласного комітету захисту прав дітей. 

Соціальним педагогом проведена значна кількість індивідуальних 

консультацій зі студентами технікуму, їх батьками та особами, що їх 

замінюють, педагогічними працівниками. Надано консультації та соціально - 

психологічну підтримку з особистих, психолого- педагогічних і соціально- 

правових питань. 

Організовано бесіди зі студентами «групи ризику» з метою правового 

виховання та соціально-психологічного супроводу, завдяки чому студенти цієї 

категорії стали частіше звертатися за допомогою у вирішенні своїх питань, 

більш довірливо ставитись до педагогічного колективу, стали більш обізнані 

щодо своїх прав та обов’язків; також набули практичних навичок та 

теоретичних знань щодо запобігання шкоди своєму здоров’ю завдяки 

проведенню тематичних бесід класними керівниками, соціальним педагогом, 

зав. відділеннями. 

У рамках роботи Ради профілактики правопорушень здійснювались 

індивідуальні корекційні заходи зі студентами, схильними до асоціальної 

поведінки. Проводилися засідання Ради , на які запрошувалися студенти та їх 

батьки, класні керівники та викладачі циклових комісій. Розглядалися питання 

відвідування навчальних занять студентами, якості навчальних досягнень, 

поведінки , взаємостосунки у студентському колективі. Складено Реєстр 

студентів «групи ризику» та студентів, які потребують підвищеної уваги, на 

початок року складав 20 осіб, на кінець року складає 24 особи урахуванням 

нового поповнення. 



Спеціальність «Прикладна екологія» - 8 осіб, «Науки про Землю» - 12 осіб, 

«Моніторинг навколишнього середовища» - 4 особи. 

Студентам зазначеної категорії приділяли підвищену увагу та 

здійснювали контроль соціальний педагог, класні керівники, завідувачі 

відділеннями, голови циклових комісій. У разі потреби, консультативну 

допомогу надавали спеціалісти служб у справах дітей та правоохоронних 

установ. 

Зі спеціалістами правоохоронних установ відбулися зустрічі з питань 

торгівлі людьми, причин виникнення правопорушень, кримінальної та 

адміністративної відповідальності, розповсюдження наркотиків, 

правопорушень, бесіда щодо нових законів України про булінг, насильство в 

сім’ї. Служба у справах дітей Суворовського району провела бесіду «Ми і 

закон, обов’язки та відповідальність» з категорією студентів-сиріт та дітей 

позбавлених батьківського піклування. 

В межах правової та психологічної просвіти проведені загальні 

батьківські збори: «Мотивація - ключ до успіху», «Загальні способи 

подолання насильства» 

Співпраця з громадськими організаціями «Червоний Хрест», співпраця з 

психологом «Клініки дружньої до молоді», службами у справах дітей, та 

спеціалістами правоохоронних служб дає добрі результати. 

З метою формування самостійності, відповідальності за прийняті рішення 

проведено тиждень самоврядування. У вересні проведено тиждень соціальної 

підтримки, двічі на рік проводилося тиждень здоров’я. Протягом тижнів 

говорили про здоров’я, як до нього ставитися, яку роль воно відіграє в нашому 

житті. Проведені інтерактивне заняття «Загадковий світ душі людської...», 

«Психологічний тренінг для підлітків» щодо стресу і прийомів його регуляції, 

поспілкувалися з лікарем на тему: «Бережи репродуктивне здоров’я з молоду!», 

провели анкетування « Моє ставлення до....», взяли участь у конкурсі знавців 

народної мудрості «Чи знаю я прислів’я про здоров’я», пограли, відвідали 

виставку - огляду літератури з теми «Орієнтир -  здоровий спосіб життя», 



переглянули презентації «Лікарські трави нашої Херсонщини», розв’язали 

кросворди. 

Але потребують подальшого вирішення проблеми профілактики 

шкідливих звичок у студентів, збереження психологічного здоров’я педагогів, 

психолого-педагогічної просвіти батьків, педагогічних працівників, надання 

допомоги дітям з групи ризику, а також організація роботи з обдарованими 

студентами. 

Протягом року соціальний педагог, класні керівники, художній керівник 

сприяли тому щоб студенти з числа дітей сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування протягом року не стояли осторонь життя в технікумі. 

Метою на 2020 рік соціально - психологічної служби Херсонського 

гідрометеорологічного технікуму ОДЕКУ є створення сприятливих умов для 

особистісного розвитку здобувачів освіти (фізичного, соціального, духовно-

морального, інтелектуального), надання йому комплексної соціальної, 

психолого-педагогічної допомоги у саморозвитку та самореалізації в процесі 

навчання, соціального становлення, і надання психологічної допомоги 

(психологічної підтримки) всім учасникам освітнього процесу відповідно до 

цілей та завдань системи освіти. 

На 2020 рік поставлені наступні завдання: 

- здійснювати взаємодію навчального закладу, сім’ї і суспільства у 

вихованні здобувачів освіти, їх адаптації до умов соціального середовища, 

забезпечення консультативної соціально-педагогічної допомоги студентам, які 

потребують піклування чи знаходяться у складних життєвих обставинах, 

батькам, або особам, які їх замінюють, надавати рекомендації (поради) з питань 

соціальної педагогіки; 

- вивчати та оцінювати особливості діяльності і розвитку здобувачів 

освіти, мікроколективу (групи), студентського колективу в цілому, 

досліджувати спрямованість впливу мікросередовища, особливостей сім’ї та 

сімейного виховання; 



  - займатись профілактикою правопорушень неповнолітніх, поважати 

гідність особистості здобувачів освіти, захищати їх від будь-яких форм 

фізичного або психічного насильства; 

 сприяти дотриманню соціально значимих норм та правил поведінки, 

попередженню негативних явищ в студентському середовищі; подоланню 

особистісних, міжособистісних, внутрішньо сімейних конфліктів; захисту прав 

студентської молоді, за відповідним дорученням представляти їхні 

інтереси у правоохоронних і судових органах та інших організаціях; 

- сприяти формуванню в здобувачів освіти відповідального ставлення до 

здорового способу життя, запобігати вживанню алкоголю, наркотиків, іншим 

шкідливим звичкам збереженню репродуктивного здоров’я, готовності до 

самореалізації; 

- сприяти участі здобувачів освіти у науковій, технічній, художній 

творчості, спортивній, суспільно-корисній діяльності, життєвому і 

професійному самовизначенні, становленні активної громадянської позиції 

особистості, формуванню відповідальної поведінки. 

З вересня 2019 року навчальний заклад працює над темою: 

«Використання передових технологій, як умова для формування особистості 

молодшого спеціаліста, та відповідних йому професійних компетентностей 

орієнтованих на сучасні соціально-економічні вимоги національних і 

регіональних потреб». 

 

3. Фінансова діяльність 

  Кошторис доходів і видатків по загальному фонду на  місяців 

затверджено в сумі 7649862 грн. 

 З них: 

-  на заробітну плату 5282198 грн., на харчування 653060 грн; 

- на оплату послуг, крім комунальних 9816 грн.; 

- на комунальні послуги (водопостачання та водовідведення, оплата 

електроенергії, оплата інших енергоносіїв) 271684,00 грн.; 



- на заробітну плату було витрачено 5077252,41 грн, в тому числі 

матеріальна допомога на оздоровлення 103448,40 грн; 

- матеріальна допомога співробітникам – 34529,00 грн; 

- премії – 555002,67 грн; 

- на виплату відпускних – 290575,48 грн; 

- на індексацію – 12087,26 грн; 

- на доплату до мінімальної заробітної плати – 543020,92 грн; 

- на оплату послуг ЄДЕБО, ІАСУ, інтернет – 6721,68 грн. 

- на водопостачання та водовідведення – 6779,12 грн; 

- за послуги електроенергії – 51131,48 грн. 

Було придбано паливних брикетів на суму 99999,94 грн. 

Кошторис доходів і видатків по стипендіальному фонду на 2019 рік 

затверджено в сумі 1158524 грн. виплата складає за 11 місяців 1047824 грн. 

Компенсація харчування – 628360 грн. 

На спеціальний реєстраційний рахунок технікуму протягом 11 

місяців 2019 р. надійшло коштів, як плата за послуги, що надається 

бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями з початку 

року 44420,00 грн. та 23677,00 грн. від реалізації в установленому порядку 

майна. 

На початку року за 3000 грн. було придбано шафу-пенал для 

навчальної аудиторії. За послуги Укртелекому 7135,17 грн. 

Залишок на 01.12.2019 р. по спеціальному фонду – 106206,52 грн. 

По рахунку за дорученням у 1 кварталі було придбано комплект 

меблів (столи) для навчальної аудиторії на 10000 грн. 

Надійшло від отримання благодійних внесків 27420,00 грн. 

Надходження у натуральній формі складають 55102,00 грн. та 

34362,00 грн. (художня та навчальна література). 

Залишок по рахунку за дорученням на 01.12.2019 р. – 35990,58 грн. 

 

 



4. Робота господарчої частини 

Навчальний корпус. 

1 .Здійснено ремонт: 

1.1.  частковий ремонт дахового покриття будівлі учбового корпусу; 

1.2.  відремонтовано дахове покриття господарських будівель; 

1.3.  замінені бачки в санвузлах; 

1.4.  здійснено частковий ремонт аудиторій , а саме: 

- 014 - заміна ковроліна, ремонт тренажерів; 

- 101 - ремонт стелі, підвіконня, стінних панелей; 

- 109 - ремонт стелі, підлоги, стіни; 

- 113 - ремонт підвіконня, проведення електрики; 

- 115 - ремонт підвіконня, меблів; 

- 210 - встановлення проектора; 

- 212 - капітальний ремонт стелі, підлоги, стін; 

- 215 - ремонт дверей; 

  -    217 - ремонт стелі, підлоги, стін; 

2. 3акупівля брикетів - 52 т220 кг. 

  2.1. Навчальна гідрологічна станція. 

-  заміна дахового покриття учбового корпусу; 

-  заміна електрики; 

-  ремонт стелі; 

-  заміна електропроводки у елінгу; 

-  фарбування катера «Антей»; 

-  ремонт двигуна баркаса; 

-  виготовлення розкладного навісу на катері; 

-  фарбування спортивного майданчика. 

  

2.2. Навчальна метеорологічна станція. 

- ремонт фасаду лабораторії; 

- фарбування приборів на метеоплощадці (ІВО); 



- ремонт печі в вахтовій кімнаті. 

Загальна сума витрат на матеріали складає - 76,680 грн. 

 

5. Особисті здобутки 

За звітній період (2019 р.) окрім виконання службових обов’язків, 

визначених нормативними документами та контрактом є членом ради 

директорів Херсонської області. 

- За звітній період прийняла участь у нараді-семінарі з питань 

проведення гідрометеорологічного моніторингу (м.Чернігів). 

- У міжнародному семінарі від компанії Campbell Scientific «Сучасне 

метеорологічне обладнання». 

- Є соавтором статті «Зміни клімату в Південному регіоні України». 

- Прийняла участь в міжнародній науковій конференції. 

➢ Нагороджена почесною грамотою Верховної Ради України. 

➢ Отримала Подяку від МОН України. 

➢ Грамота від Національної гвардії України.  

 

6. Здобутки колективу 

- Грамота Верховної Ради. 

- Подяка від Національної академії наук України. 

- Почесна грамота від ради директорів ВНЗ І-ІІ р.а. 

- Почесна грамота від Одеського державного екологічного 

університету. 

- В 2019 р. було подано позов до Касаційного суду у складі 

Верховного Суду, щодо відшкодування матеріальної шкоди на користь 

Херсонського гідрометеорологічного технікуму ОДЕКУ у сумі 78371,85 грн. 

Суд прийняв рішення на користь ХГМТ ОДЕКУ. 

 

 

 



7. Робота зі спонсорами 

Завдяки плідній співпраці зі спонсорами Херсонський 

гідрометеорологічний технікум ОДЕКУ отримав у вигляді подарунків та 

спонсорської допомоги наступне: 

7.1. Принтери; 

7.2. Сучасна акустична система з мікрофонами; 

7.3. Газонокосарка. 

7.4. Комп’ютер – 5 шт; 

7.5. Ноутбуки – 2 шт; 

7.6. Аксиметр. 

7.7. Психрометрична будка (нова); 

7.8. Будівельні матеріали. 

 

Звіт директора про результати його діяльності за 2019 р. був заслуханий 

на засіданні  трудового колективу Херсонського гідрометеорологічного 

технікуму ОДЕКУ, яке відбулось 12.12.2019 р. 

На засіданні звіт було прийнято та одноголосно, шляхом голосування 

надано позитивну оцінку діяльності директора. 

 

 

 

Директор ХГМТ ОДЕКУ     С.Г.Кіріяк 


