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Особисту програму виконано
  
#24-25 от 16.11.2004 
Минуло п’ять років, повних звершень та надій на нові перспективи в кожній галузі діяльності
університету.
Декілька слів про виконання пунктів моєї попередньої програми з 1999 року. За
найголовнішими з них досягнуто:

створення найбільш сприятливого морального клімату в університеті; 
надання університету статусу Національного; 
початок будівництва книгосховища; 
створення сучасного медичного центру; 
створення центру високих технологій у машинобудуванні; 
розширення локальної інформаційно-обчислювальної мережі; 
збільшення в 1,34 разів чисельності студентів денної форми навчання і в 2,6 разів –
заочної форми навчання (сьогодні навчається 16900 і 5891 студентів відповідно); 
відкриття 32 нових спеціальностей, 4 факультетів, 11 кафедр, із них 7 спеціальних; 
створення нових поколінь навчальних планів, в тому числі для експерименту по
Болонському процесу; 
збільшення в 14 разів обсягу госпдоговірної науково-дослідної роботи; 
одержання 5 Державних премій України в галузі науки й техніки; 
збільшення до 64 кількості договорів про співпрацю між університетами Європи та Світу,
що забезпечило отримання 25 програм в обсязі 2,9 млн. доларів США; 
отримання інститутами НДПКІ “Молнія” та „Іоносфера” статусу національного надбання; 
будівництво житлового будинку на вулиці Клочковській; 
створення навчального корпусу з 20 аудиторіями по вул. Гамарника,4; 
забезпечення участі в більшій кількості виставок, де були б представлені розробки вчених
університету; 
здобутки в спортивно-масовій роботі: університет двічі отримав 1 місце в Універсіаді
України серед 19 команд вузів, які мають чисельність більш 10 тис. студентів; здобуття
щорічно 79 золотих, 59 – срібних та 50 бронзових медалей на Українських, Європейських
та світових змаганнях; 
створення програми “Кадри” та “Підручник”; 
одночасне акредитування та ліцензування 75 спеціальностей; 
збільшення держзамовлення на підготовку фахівців на 368 чол., що складає сьогодні 2068
чол.; 
створення системи комплексного виховання студентської молоді (студентський парламент,
заступники деканів, куратори студентських груп, наради старост груп та студентський
наряд у гуртожитках); 
активізація роботи з відродження архітектурних пам’ятників університету; 
покращення роботи господарських служб по забезпеченню необхідних умов для
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проведення навчального процесу та наукових досліджень. 
Як ви мали змогу переконатися, всі перелічені позиції моєї попередньої програми успішно
виконані у співпраці з колективом університету.


