ГРИЩУК
Олександр Казимирович
Проректор з навчальної роботи.
Кандидат технічних наук, професор
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ародився 31 березня 1957 р. у с. Сергіївка Волочиського району Хмельницької області.
Закінчив середню школу № 16 м. Києва, а у 1984 р. —
автомобільний факультет Київського автомобільнодорожнього інституту. Працював у інституті стажистом-дослідником, інженером, науковим співробітником. Закінчив аспірантуру, а в 1992 р. у Білоруській
політехнічній академії захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за
спеціальністю «Автомобілі і трактори». Наукову
діяльність поєднував із викладацькою роботою, яку
почав на кафедрі автомобілів КАДІ, де працював
асистентом, доцентом, а з 2009 р. — професором. Із
2014 р. Олександр Грищук обіймає посаду завідувача
новоствореної кафедри туризму.
У 1992–1994 pp. за сумісництвом працював
провідним науковим співробітником в Українському
науково-дослідному інституті стандартизації, сертифікації і інформатики. Займався роботою зі створення
Державних стандартів у галузі автомобілебудування
та автомобільного транспорту.
Із 2003 до 2013 р. був відповідальним секретарем
приймальної комісії університету, з 2006 до 2009 р. — вченим секретарем спеціалізованої вченої ради Д.26.059.03
з присудження наукового ступеня кандидата та доктора
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технічних наук. У 2007–2008 рр. Олександр Казимирович — заступник першого проректора університету,
а з 2008 р. — проректор з навчальної роботи.
Здійснює безпосереднє керівництво навчальновиховним процесом в університеті та відокремлених
структурних підрозділах. Очолює роботу з ліцензування й акредитації напрямів підготовки та спеціальностей університету й відокремлених структурних
підрозділів. А також контролює діяльність Інституту
доуніверситетської підготовки та міжнародної
співпраці, де навчаються іноземні студенти.
Олександр Казимирович керує науковою роботою аспірантів та пошукувачів ученого ступеня, підготував трьох кандидатів технічних наук. Є автором
понад 100 наукових праць, має патенти й авторські
свідоцтва на винаходи, свідоцтва про реєстрацію авторського права. Бере участь у роботі експертних
комісій МОН України з ліцензування та акредитації.
Учасник багатьох міжнародних освітніх проектів.
Займається проблемою вибору раціональної
конструкції міських автобусів, створення транспортних засобів спеціального призначення та
транспортного забезпечення туризму.
Олександр Казимирович Грищук — академік Транспортної академії України.

