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Н

ародився 3 листопада 1939 р. у м. Харкові. Після
проходження служби в лавах Збройних сил,
у 1962 р. вступив до ХПІ, де здобув вищу інженерну
освіту за спеціальністю «Автоматика та телемеханіка». Після
закінчення інституту залишився працювати в альма-матер,
де послідовно обіймав посади: старшого інженера, начальника студентського проектно-конструкторського бюро,
начальника зміни електронно-обчислювальних машин,
асистента, старшого викладача, доцента, професора.
У 1975 р. успішно захистив кандидатську дисертацію
на тему «Розробка цифрових пристроїв спектрального
аналізу на ґрунті діадичних методів».
У 1993 р. створив кафедру систем інформації, яку очолював до 2009 р. З 1989 до 2014 р. виконував обов’язки
проректора з навчальної роботи та міжнародних зв’язків
НТУ «ХПІ». Завдяки активній позиції та ініціативній роботі
В. О. Кравця значно розширилося співробітництво НТУ
«ХПІ» з університетами Австрії, Китаю, США, Німеччини,
Франції та Угорщини; істотно збільшилася кількість проектів, які було профінансовано Європейським Союзом.
Валерій Олексійович є засновником наукової школи
«Інфокомунікаційні системи та технології», за напрямом
якої підготував двох кандидатів технічних наук. З його ініціативи та під його керівництвом створено Центр нових
інформаційних технологій, Академію CISCO та НМЦ
«Game Study». Впродовж 1998–2012 рр. В. О. Кравець
був координатором 19 проектів TEMPUS-TACIS та понад
60 проектів різноманітних європейських і світових програм. Професор є одним із провідних фахівців із розвитку
дистанційної освіти. Так, з його ініціативи створено Центр
дистанційної освіти НТУ «ХПІ».
В. О. Кравець — заслужений працівник освіти України,
академік Української технологічної академії, почесний доктор Мішкольцського університету (Угорщина). Працював
членом комітетів та комісій: Комітету з Державних премій України, член комісії Кабінету Міністрів України з міжнародного співробітництва, Міністерства освіти і науки
України з дистанційної освіти, а також член комісії з радіо
техніки, радіоелектронних апаратів і зв’язку. Нагороджений медаллю «Ветеран праці», Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, знаками «Відмінник освіти
СРСР», «Відмінник освіти України».
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e was born on November 3, 1939, in Kharkiv. After
service in the Armed forces in 1962, he entered
Kharkiv Polytechnic Institute, where he received
the higher engineering education «Automatics and Remote
Control» specialty. After graduation he stayed to work in KhPI,
where he successively held the positions of a senior engineer,
Head of Student Design Bureau, computer shift manager,
assistant, senior lecturer, Associate Professor, Professor.
In 1975, he successfully defended his Candidate’s thesis
on «Development of Digital Devices of Spectral Analysis on the
Basis of Diadic Methods».
In 1993, he founded the Department of Information Systems, which he headed until 2009. From 1989 to 2014, he
performed the duties of Vice-Rector on Educational Work and
International Relations of NTU «KhPI». Thanks to his active
position and initiative work the cooperation of NTU «KhPI» with
the universities of Austria, China, USA, Germany, France, Hungary has expanded significantly; the number of projects funded
by the European Union increased significantly as well.
Valerii Oleksiyovych is a founder of the scientific school
«Information and Communication Systems and Technology»,
based on which he prepared two PhDs in Technical Sciences.
On his initiative and under his leadership the Center for Advanced
Information Technologies, CISCO Academy and Research Guidance Center «Game Study» were created. During 1998–2012,
V. O. Kravets was a coordinator of 19 projects of TEMPUSTACIS and more than 60 projects in various European and World
programs. He is one of the leading specialists in the development of distance education. Thus, Center for Distance Learning
of NTU «KHPI» was created on his initiative.
V. O. Kravets is an Honored Worker of Education of Ukraine,
Academician of Ukrainian Technological Academy, Honorary
doctor of Miskolc University (Hungary). He worked as a member
of committees and commissions: Committee on State Prizes of
Ukraine, member of the Commission of the Cabinet of Ministers
of Ukraine for International Cooperation, Ministry of Education
and Science of Ukraine for Distance Learning and member of
the Commission on Radio Engineering, Radio Electronic Devices
and Communication. He was awarded «Veteran of Labor»
medal, Honorary Diploma of the Ministry of Education and Science of Ukraine, plaques of «Excellent Worker of Education of
the USSR» and «Excellent Worker of Education of Ukraine».
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