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3 листопада громадськість НТУ «ХПІ», ректорат, колеги й студенти, численні представники
українських та зарубіжних університетів щиро вітали проректора, професора В. О. Кравця із
70-річчям. Близько 50 років його життя, науково-методична та педагогічна діяльність
пов’язані з Харківським політехнічним. Тут відбулося його становлення як талановитого
вченого, професора, педагога, першого завідувача кафедри «Системи інформації»,
проректора НТУ «ХПІ» з навчальної роботи і міжнародних зв’язків, згодом – із науково-
педагогічної роботи. Працюючи на цих посадах, Валерій Олексійович доклав багато зусиль
як для розвитку нашого університету, так і до успішної співпраці з закордонними
університетами Австрії, Китаю, США, Німеччини, Франції, Угорщини і ряду інших країн.
За ініціативою професора В. О. Кравця були створені: кафедра «Системи інформації», на
якій відкрито підготовку студентів за трьома спеціальностями, а на базі спеціальності
«Відео-, аудіо- та кінотехніка» – нова кафедра; Центр нових інформаційних технологій
(ЦНІТ); лабораторія та Регіональний центр дистанційної освіти. Під його керівництвом
побудована корпоративна комп’ютерна мережа нашого Університету, яка об’єднує понад
2500 комп’ютерів, створено регіональний центр науково-освітньої комп’ютерної мережі
України (РЦ URAN), здійснено об’єднання корпоративних мереж харківських вузів оптичними
лініями зв’язку.
Винятково значними є заслуги Валерія Олексійовича в справі розвитку та впровадження
новітніх інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес. Під його
керівництвом розроблені спеціалізовані комп’ютерні навчальні програми, мультимедійні
засоби навчання, сайт НТУ «ХПІ», який є одним з найбільш відвідуваних сайтів вузів
України. А організація та представлення науково-методичних розробок вчених НТУ «ХПІ» на
національних і регіональних виставках, де ХПІ є незмінним лідером, приносять честь і
визнання нашому вузу.

ListArticles.asp?id=124


Професор В. О. Кравець є автором понад 100 наукових праць, 19 підручників та навчальних
посібників з грифом МОН України, 16 авторських свідоцтв та патентів. Під його керівництвом
виконується ряд міжнародних проектів, найбільш вагомі з яких: створення консорціуму ЄС –
Україна; практикум з удосконалення української системи неперервного навчання; розробка
стратегії міжнародної мобільності українських студентів з використанням можливостей
EKTS; створення регіонального центру науково-освітньої мережі URAN.
Значною і різнобічною є й громадська діяльність професора В. О. Кравця. Він обраний
почесним доктором Мішкольцського університету, входить до складу секції інформатики
Комітету з державних премій України, є членом міжвідомчої комісії КМ України з
міжнародного співробітництва та методичної комісії при МОН України з дистанційної освіти і
підкомісії МОН України з телекомунікацій.
Наполеглива праця ювіляра відзначена медаллю «Ветеран праці», знаками «Отличник
образования СССР», «Відмінник освіти України», Почесною грамотою МОН України,
званням «Заслужений працівник освіти України».
В усі напрямки своєї багатогранної діяльності професор В. О. Кравець вкладає творчу
невтомність, багатий досвід, глибокі й різнобічні знання. Вітаючи Валерія Олексійовича з
ювілеєм, ректорат, представники факультету комп’ютерних та інформаційних технологій
відзначали його відданість університету, прагнення й безліч зусиль, яких він докладає для
того, щоб примножити славу НТУ «ХПІ», зміцнити його авторитет і міжнародний престиж.
Колеги з кафедри «Системи інформації» наголосили на тому, що завжди мали в особі
професора В. О. Кравця справжнього принципового товариша, керівника, високо порядну й
чуйну людину з гарячим серцем і неспокійною душею.
Бажаємо Вам, Валерію Олексійовичу, нових досягнень, творчих успіхів, міцного здоров’я,
щастя, спокою, благополуччя та впевненості у майбутньому!


