
 

БІОГРАФІЯ 
Хращевський Рімвідас Вілімович, народився 08.08.1969 року в 

м. Кайшядоріс Литовської РСР. В 1984 р закінчив 8 класів 
Ясногірської СШ і вступив до Бродівського педагогічного училища 
Львівської області. В 1988 році закінчив назване училище з 
присвоєнням кваліфікації «Вчитель праці та креслення». 

У 1988 році вступив до Ворошиловградського вищого військового 
авіаційного училища штурманів (м. Луганськ). У 1992 р з відзнакою 
закінчив назване училище. У 1988-2010 роках служив у Збройних 
силах України. 2001 році закінчив Національну академію оборони 
України; навчався в ад’юнктурі, захистив кандидатську (2003), 
докторську дисертації (2010). 

У період з вересня 2011 року по лютий 2012 року працював 
доцентом кафедри Національного авіаційного університету.  

З березня 2012 року по червень 2012 року працював проректором 
по роботі зі студентами Харківського університету Повітряних Сил ім. 
Івана Кожедуба м. Харків. 

З вересня 2013 по вересень 2014 року працював завідуючим 
кафедри телекомунікаційних систем Державного університету 
телекомунікацій. 

З вересня 2014 року по вересень 2015 року – завідувач кафедри 
аеронавігації Кіровоградської льотної академії Національного 
авіаційного університету (КЛА НАУ). 

З 01 вересня 2015 року по 12 квітня 2018 року працював виконуючим 
обов’язки ректора Національного авіаційного університету, м. Київ. 

З травня 2018 року по теперішній час заступник генерального 
директора Української льотної академії «ХіАТ». 

Доктор технічних наук, професор.

ПРОГРАМНІ ТЕЗИ 
СУЧАСНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 

Запропонована програма розвитку Університету 
передбачає конкретні кроки щодо забезпечення 
високого рівня якості освіти та наукових досліджень, 
створення комфортних умов праці, навчання, відпочинку 
всіх учасників академічного процесу та досягнення 
Університетом світового рівня у статусі самостійного 
навчального закладу. 

З метою подальшого розвитку Державного 
університету телекомунікацій, як профільного вищого 
навчального закладу в галузі телекомунікацій та 
інформаційних технологій, на наступні п'ять років 
передбачається реалізувати такі заходи. 

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ І ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ 

1. Удосконалювати систему забезпечення якості 
освіти відповідно до світових стандартів і рекомендацій, 
створити систему ефективного моніторингу та оцінки 
якості освіти. 

2. Створити умови для розширення мобільності 
студентів шляхом підписання нових договорів з 
українськими і зарубіжними університетами, реалізації 
програм «подвійних дипломів». 

3. Активно впроваджувати в навчальний процес 
англомовні програми підготовки, насамперед для 
магістрів. 

4. Відкрити на базі Університету Центр з підвищення 
кваліфікації викладачів шкіл, вишів, працівників 
організацій та установ, відповідно до більшої частини 
спеціальностей університету. 

5. Активно розбудовувати дистанційне навчання. 
6. Розширити співробітництво з роботодавцями, що 

забезпечить ґрунтовнішу підготовку випускників 
Університету до професійної діяльності на первинних 
посадах; підвищення їх академічної та професійної 
мобільності, конкурентоспроможності на міжнародному, 
національному й регіональному ринках праці. 

7. Продовжувати активне впровадження в 
університеті інноваційних освітніх технологій. Для цього, 
своїми силами та силами інвесторів, забезпечувати 
навчальний процес комп’ютеризованими робочими 
місцями лекторів, інтерактивними дошками, 
спеціалізованими навчальними та науковими 
лабораторіями. 

8. Створити реальну базу лабораторій, об’єднаних в 
єдину лабораторну систему, що надасть змогу 
синхронізувати їх діяльність при проведенні НДР. 

9. Створити в університеті на базі хмарних 
технологій і системи лабораторій Університету полігон 
по відпрацюванню методів захисту від кібератак. 

10. Удосконалити критерії об'єктивної оцінки знань 
студентів. 

11. Змістовно поглибити програми підготовки у 
магістратурі та аспірантурі, залучати до навчання в 
магістратурі Університету талановитих випускників 
бакалаврату та кращих випускників інших вишів. 

РОЗВИТОК НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

1. Забезпечити подальший розвиток напрямків 
фундаментальних і прикладних досліджень, в яких 
наукові школи Університету досягли результатів 
світового рівня. 

2. Підвищувати ефективність прикладних наукових 
досліджень, відповідно до визнаних у світі критеріїв, 
зокрема тих, що спрямовані на вирішення завдань 
зміцнення обороноздатності, кібербезпеки та 
енергоефективності України. 

3. Створити систему фінансування науково-
дослідницьких робіт, визначити склад науково-
дослідницьких підрозділів задіяних у наукових 
дослідженнях. 

4. Забезпечити підтримку стартапів та розвиток 
досліджень із пріоритетних наукових напрямків. 

5. Поглиблювати співпрацю з профільними 
науковими установами України, закордонними 

науковими установами, зокрема з метою проведення 
спільних наукових досліджень і використання сучасного 
наукового обладнання. 

6. Продовжувати переоснащення дослідницьких 
лабораторій сучасним обладнанням. 

7. Активізувати участь у міжнародних програмах і 
розширити співпрацю з міжнародними фондами й 
центрами (Еразмус+, горизонт 2020 - програми 
Європейської Комісії; фонд Гумбольдта, Міжнародний 
фонд "Відродження", ОРС (Open Platform 
Communications) - фонди; DAAD (Німецька служба 
академічних обмінів), Норвезький центр з міжнародної 
співпраці тощо). 

8. Надавати всебічну підтримку науковій 
мобільності викладачів, науковців, докторантів, 
аспірантів і студентів. 

9. Запровадити спеціальну програму підтримки 
молодих учених. 

10. Реорганізувати Наукову бібліотеку Університету, 
забезпечити доступ до зарубіжних наукових електронних 
баз даних, збільшувати кількість передплачуваних 
іноземних наукових видань. 

11. Створити сприятливі умови для збільшення 
кількості публікацій викладачів і науковців Університету 
в провідних наукових журналах, що входять до 
наукометричних баз даних SCOPUS та WEB of Science, 
удосконалити систему виходу друком і розповсюдження 
монографій, підручників і навчальних посібників у 
редакційно-видавничому центрі. 

12. Забезпечувати матеріальне та моральне 
заохочення за ефективну науково-організаційну 
діяльність. 

СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ ТА 
МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА 

1. Активізувати участь представників органів 
студентського самоврядування у роботі ректорату, 
деканатів, приймальної комісії, учених рад. 

2. Створювати належні умови та забезпечувати 
фінансування діяльності органів студентського 
самоврядування. 

3. Домагатися своєчасної і реальної виплати 
індексації стипендій студентам. 

4. Запровадити внутрішньо університетські гранти 
на наукові, освітні й культурні проекти. 

5. Сприяти міжуніверситетській академічній 
мобільності студентів, поєднанню навчання за різними 
напрямами підготовки у вітчизняних і закордонних 
університетах. 

6. Розширювати перелік іменних стипендій, премій 
та інших форм заохочення студентів та аспірантів за 
вагомі досягнення у навчанні та науковій діяльності. 

7. Забезпечувати підтримку незахищених категорій 
студентської молоді (сиріт, інвалідів, учасників АТО та 
їхніх дітей). 

8. Створювати умови для фахового становлення 
студентів та аспірантів, сприяти їх самореалізації у 
різних сферах діяльності - мистецькій, організаційній, 
спортивній тощо. 

9. Зміцнювати зв’язки структурних підрозділів із 
компаніями, фірмами, центрами, де працюють 
випускники Університету. 

10. Стимулювати процеси громадянської активності, 
свідомості й патріотизму. Активізувати культурну та 
спортивно-масову роботу, формувати привабливість 
здорового способу життя. 

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ ТА ІНТЕГРАЦІЯ ДО 
СВІТОВОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ 

1. Створити на договірній основі з університетами-
партнерами систему міжнародних баз практик для 
взаємовигідних відряджень студентів і співробітників 
Університету з науковою та освітньою метою. 

2. Сприяти залученню до навчального процесу 
провідних професорів (visiting professor) з університетів-
партнерів. 

3. Забезпечити мовну підготовку викладачів, 
науковців, студентів (передовсім, з англійської мови). 

4. Поліпшити фінансову підтримку участі 
представників Університету у міжнародних заходах. 

5. Продовжити залучення іноземних студентів та 
аспірантів до навчання. 

6. Запроваджувати практику двомовного пакету 
навчальних планів бакалаврських і магістерських 
програм. 

КАДРОВА ПОЛІТИКА ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ 
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ УНІВЕРСИТЕТОМ 

1. Створити на базі Університету кластер по 
відпрацюванню та впровадженню в систему управління 
Університетом новітніх інформаційних розробок та 
технологій – Smart-університет. 

2. Розробити та впровадити систему підвищення 
кваліфікації науково-педагогічних працівників шляхом їх 
стажування у провідних наукових і навчальних установах 
України та зарубіжжя. 

3. Удосконалити систему регулярного проведення 
конкурсів на заміщення посад науково-педагогічних 
працівників. 

4. Оптимізувати витрати службового часу, 
скоротивши кількість службових нарад через 
конкретизацію постановки завдань виконавцям. 

5. Ввести в практику матеріальне заохочення за 
викладання англійською та іншими іноземними мовами. 

6. Розширити права та повноваження факультетів/ 
інститутів, інших структурних підрозділів Університету. 

7. Спростити документообіг шляхом упровадження 
сучасних інформаційних технологій, зменшення 
документів внутрішнього обігу, обмеження різних форм 
звітності та номенклатури справ. 

8. Продовжити вдосконалення системи комунікацій 
шляхом модернізації Інтернет-порталу Університету. 

СОЦІАЛЬНА СФЕРА ТА ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА 
УНІВЕРСИТЕТУ 

1. Провести роботу із заключенням договорів з 
діагностичними центрами м. Києва щодо 
профілактичного медичного огляду працівників і 
студенів Університету на безоплатній основі. 

2. Поліпшити умови відпочинку працівників, 
студентів Університету та їх родин (заключення 
договорів із спортивними комплексами м. Києва щодо 
представлення комплексу послуг на пільгових умовах). 

3. Продовжувати надання матеріальної допомоги 
працівникам, які цього потребують. 

4. Домагатися своєчасної виплати індексації 
заробітної плати науково-педагогічним та іншим 
категоріям працівників Університету. 

РОЗВИТОК МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ 

1. Поліпшити матеріально-технічну базу аудиторій, 
навчальних і наукових лабораторій Університету, 
укомплектувати всі лекційні аудиторії мультимедійною 
технікою. 

2. Провести роботу щодо легалізації новобудов та 
введення їх до аудиторного фонду Університету. 

3. Провести роботу щодо оренди гуртожитків в 
м. Києві для розміщення студентів. Почати капітальний 
ремонт власного гуртожитку.  

4. Провести перемовини з утримувачами будівель 
за адресами вул. Солом’янська, 3 та 5 щодо оренди 
приміщень в якості навчально-лабораторних приміщень. 

5. Удосконалити безпровідну мережу Інтернет в 
навчальному корпусі та гуртожитку Університету. 
Забезпечити для всіх студентів і співробітників 
Університету стабільний доступ до Wi-Fi мережі 
належної якості. 

6. Оптимізувати систему енергозбереження, 
проводити постійний облік і моніторинг витрат 
енергоносіїв. 

Кандидат на посаду ректора 
Державного університету телекомунікацій 
ХРАЩЕВСЬКИЙ РІМВІДАС ВІЛІМОВИЧ 


