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Народився 24 вересня 1955 р. у м. Івано-Франківську 
в родині учителя, Михайла Васильовича, та лі-
каря, Оксани Іванівни. Після закінчення із зо-

лотою медаллю в 1972 р. Старосамбірської середньої 
школи на Львівщині вступив на факультет автоматики 
Львівського політехнічного інституту за спеціальністю 
«Автоматизовані системи управління». У 1977 р. закінчив 
інститут з відзнакою. З 1992 до 2011 р. обіймав посади 
асистента, доцента та завідувача кафедри автоматизова-
них систем управління у альма-матер. За його ініціативою 
в 2011 р. створено кафедру інформаційних технологій ви-
давничої справи, яку він очолював до 2015 р. і на якій про-
довжує працювати професором.

Напрям наукової діяльності Ю. М. Рашкевича — 
адаптивні технології перетворення структури мовних 
сигналів для завдань аналізу, перетворення, синтезу та 
передачі каналами зв’язку мовних повідомлень.

Є автором понад 130 наукових праць, двох наукових 
монографій та 12 авторських свідоцтв і патентів на ви-
находи. Під його керівництвом захищені одна доктор-
ська та дев’ять кандидатських дисертацій.

Юрій Михайлович — голова спеціалізованої вченої 
ради із захисту докторських дисертацій за спеціальнос-
тями «Інформаційні технології» та «Системи та засоби 
штучного інтелекту», відповідальний редактор Вісни-
ка Національного університету «Львівська політехніка» 
«Комп’ютерні науки та інформаційні технології», член 
редакційної колегії низки інших наукових часописів.

З 1991 р. і до сьогодні — проректор з науково-педаго-
гічної роботи та міжнародних зв’язків Львівської полі-
техніки. Завдяки йому університет став регіональним 
центром міжнародного освітянського та науково-тех-
нічного співробітництва. Підписано угоди про міжна-
родну співпрацю з понад 80 університетами.

Юрій Михайлович координував низку масштаб-
них міжнародних освітянських проектів за програмами 
TEMPUS, USAID, CIDA з обсягом фінансування понад 1 
млн доларів кожен. Після приєднання України до Болон-
ського процесу керував двома міжнародними проекта-
ми за програмою TEMPUS щодо впровадження Євро-
пейської кредитно-трансферної системи та модернізації 
управління університетом. За його редакцією опубліко-
вані два тематичні збірники матеріалів: «Впровадження 

ECTS в українських університетах» та «Управління уні-
верситетом в контексті створення Європейського про-
стору вищої освіти».

Ю. М. Рашкевич активно займається впровадженням 
у навчальний процес новітніх інформаційних техноло-
гій, є автором монографії на цю тему та очолював два 
польсько-японсько-українські проекти з питань транс-
феру інформаційних технологій в Україну, в результаті 
яких створені технічна інфраструктура, навчальні мате-
ріали і технології для дистанційної освіти та широкого 
використання засобів електронного навчання для інших 
форм навчального процесу.

За час роботи на посаді проректора проходив стажу-
вання у Вейнському університеті (США), Торонтському 
університеті (Канада), Університеті Твенте (Голландія), 
Університеті імені Макмастера (Канада) та неодноразо-
во перебував з робочими візитами в провідних універси-
тетах Австрії, Великобританії, Німеччини, Швеції, Італії, 
Іспанії, Польщі, США, Канади, Тайваню та інших країн.

З 2009 р. Юрій Михайлович є членом Національної 
команди експертів із реформування вищої освіти Украї-
ни. Учасник спеціалізованих освітянських конференцій, 
організованих Європейською комісією для болонських 
та національних експертів у Варшаві, Лісабоні, Нікосії, 
Бейруті, Відні, Тель-Авіві, Берліні, Каунасі та Загребі. Ав-
тор монографії «Болонський процес та нова парадиг-
ма вищої освіти», співавтор «Національного освітньо-
го глосарію: вища освіта» та монографії «Правові засади 
реалізації Болонського процесу в Україні».

Ю. М. Рашкевич — відмінник освіти України, нагоро-
джений нагрудним знаком Міністерства освіти і науки 
України «Петро Могила», медаллю Лейпцизької вистав-
ки досягнень молодих науковців (Німеччина), грамо-
тами Міністерства освіти і науки України та Львівської 
політехніки.

Вільний час присвячує класичній музиці, бальним 
танцям та спорту; є лідером збірних команд університе-
ту з волейболу та бадмінтону.

Має чудову сім’ю. Дружина Марія — викладач Львів-
ської політехніки, донька Христина — економіст, син 
Юрій — кандидат технічних наук, працює в одній із 
 IT-фірм Львова. Онучка Вікторія навчається у п’ятому 
класі. Наймолодший син Івасик робить перші кроки.
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