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Передмова 

 

Біобібліографічний покажчик «Валерій Олексійович Кравець» 

продовжує серію видань, які розкривають наукові досягнення вчених 

Національного технічного університету “Харківський політехнічний 

інститут”. 

Покажчик присвячений 70-річчю від дня народження Валерія 

Олексійовича Кравця – проректора з науково-педагогічної роботи НТУ 

«ХПІ», професора, завідувача кафедрою «Системи інформації», відмін-

ника освіти України, члена Української технологічної академії, Почес-

ного доктора Мішкольцького університету. 

У покажчику представлені основні дати життя й діяльності 

В. О. Кравця, його наукові праці. Бібліографія праць розташована за 

видами видань: книги, наукові статті, звіти про науково-дослідницьку 

діяльність, авторські свідоцтва та патенти. Покажчик ілюстрований фо-

тографіями окремих видань і важливих подій в житті В. О. Кравця. 

При підготовці покажчика ряд видань, наявних у фонді бібліоте-

ки, перевірено de visu, частина неперевірених видань має неповний біб-

ліографічний опис. Бібліографічний опис складено згідно ДСТУ 7.1-

2003 «Бібліографічний опис документа. Загальні вимоги й правила 

складання», ДСТУ 3582-97 «Скорочення слів в українській мові в біб-

ліографічному описі», ДСТУ 7.12-93. «СИБИД. Бібліографічний запис. 

Скорочення слів російською мовою. Загальні вимоги й правила». 

Покажчик має довідковий апарат – алфавітний покажчик прізвищ 

співавторів. 



 5

Основні дати життя та творчості Валерія Олексійовича Кравця 

 

Кравець Валерій Олексійович народився 3 листопада 1939 року в м. 

Харкові.  

До Харківського політехнічного інституту (з 2000 р. Національний 

технічний університет “Харківський політехнічний інститут”) поступив в 

1962 році після служби в Радянській Армії. Вищу інженерну освіту отри-

мав на факультеті автоматики та приладобудування за фахом «Автоматика 

та телемеханіка» (1967 р.). 

Після закінчення інституту Валерій Олексійович залишається пра-

цювати у своїй Альма Матер, де він послідовно обіймає посади: старший 

інженер (07 – 08.1967), начальник студентського проектно-

конструкторського бюро ХПІ (1967 – 1970), начальник зміни електронно-

обчислювальних машин ХПІ (1970 – 1973), начальник машин ЄС-1020 

ХПІ (1975 – 1976), асистент ХПІ (1976 – 1977), старший викладач ХПІ 

(1977 – 1980), доцент (з 1981 р.), професор (з 1992 р.) 

З 1973 року навчався в аспірантурі. В 1975 р. успішно захистив кан-

дидатську дисертацію «Исследование и разработка цифровых устройств 

прикладного спектрального анализа на основе диадических методов» і 

одержав диплом кандидата технічних наук зі спеціальності № 05.13.05 –

Елементи й технічні засоби керування й регулювання. 

З 1989 р. проф. Кравця В. О. призначено проректором з навчальної 

роботи, з 1996 р. – проректором з навчальної роботи та міжнародним 

зв’язкам, а з 2004 р. проректор з науково-педагогічної роботи. Проявив 

себе як відомий організатор вищої школи на Україні, професійний педагог 

та науковець у галузі інформаційних технологій. 

За активної позиції Кравця В. О. та його ініціативної роботи значно 

розширилось співробітництво НТУ «ХПІ» з університетами Австрії, Ки-
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таю, США, Німеччини, Франції, Угорщини. Істотно збільшилась кількість 

проектів, які було фінансовано Європейським Союзом. Під керівництвом 

Кравця В. О. виконується низка міжнародних проектів, найвагоміші з 

яких: створення та функціонування консорціуму ЄС – Україна; створення 

та робота регіонального центру науково-освітньої мережі URAN; «Прак-

тикум з удосконалення української системи е-навчання»; «Розроблення 

стратегії міжнародної мобільності українських студентів з використанням 

можливостей ЕСТS» тощо. 

Участь у цих проектах багато в чому сприяла зміцненню авторитета 

НТУ «ХПІ» в країнах зарубіжжя як науково-освітнього центру України.  

В 1993 р. в НТУ «ХПІ» була створена кафедра «Системи інформа-

ції». Ініціаторами її створення були проф. Кравець В. О., доц. Грид-

чин С. І., Дженюк В. Л. Кафедра «Системи інформації» веде підготовку 

спеціалістів з двох спеціальностей. Спеціальність «Інтелектуальні системи 

прийняття рішень» має дві спеціалізації. Перша пов’язана з роботою в га-

лузі проектування і розробки систем штучного інтелекту, друга – в галузі 

експлуатації і адміністрування локальних і глобальних інформаційних ме-

реж, а також з розробкою методів захисту інформації. За напрямком «Те-

лекомунікації» кафедра веде підготовку фахівців за спеціальністю «Теле-

комунікаційні системи і мережі». Спеціалізаціями даного напрямку є 

«Апарати і засоби мобільного зв’язку» і «Програмне забезпечення теле-

комунікаційних систем і мереж». З 2004 року в університеті за пропозиці-

єю та участю проф. Кравця В. О. відкрита підготовка інженерів з спеціа-

льності „Аудіо-, відео- та кінотехніка”.  

У 1998 р. за ініціативою проф. Кравця В. О. та за участі керівника 

Обчислювального центру Дженюка В. Л. в університеті створено Центр 

нових інформаційних технологій (ЦНІТ). Під його керівництвом побудо-

вана корпоративна комп'ютерна мережа університету, яка нині об’єднує 
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понад 2800 комп'ютерів розміщених в 28 навчальних корпусах та 12 гур-

тожитках. 

Спільною постановою НАН України та МОН України у 1997 р. на 

базі ЦНІТ університету створено регіональний центр науково-освітньої 

комп’ютерної мережі України (РЦ URAN). Науковим керівником ЦНІТ та 

РЦ URAN призначено проф. Кравця В. О. З 2001 р. РЦ URAN надає пос-

луги Інтернет двадцяти навчальним закладом та науковим установам міста 

Харкова. Головним призначенням мережі URAN є забезпечення установ, 

організацій та фізичних осіб в сферах освіти, науки та культури України 

інформаційними послугами на основі Інтернет-технологій. Базовою орга-

нізацією мережі URAN у Харкові є НТУ «ХПІ». 

Станом на 2009 рік мережа URAN у Харкові об’єднує волокняно-

оптичними лініями зв’язку понад 20 провідних освітніх та наукових уста-

нов міста (понад 30 точок підключення). Керівництвом усіх робіт, 

пов’язаних з мережею URAN у Харкові, займається проф. Кравець В. О. 

Роботи з проектування та розбудови телекомунікаційної інфраструктури 

Харківського регіонального сегмента мережі URAN, а також його техніч-

ної експлуатації виконуються співробітниками Центру нових інформацій-

них технологій (ЦНІТ) університету. 

Проф. Кравець В. О. – один із провідних фахівців у розбудові систе-

ми дистанційної освіти. За його ініціативою у 1997 р. в університеті ство-

рені проблемна лабораторія дистанційного навчання і лабораторія нових 

технологій у навчанні. У 2002 р. до них додалась лабораторія менеджмен-

ту дистанційного навчання. У цьому самому році зазначені лабораторії 

були об’єднані в Центр дистанційної освіти НТУ «ХПІ» (ЦДО), який плі-

дно й успішно функціонує. 

Науковими інтересами проф. Кравця В. О. є опрацювання цифрових 

сигналів, архітектури комп’ютерних мереж. Автор понад 100 наукових 
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праць, 10 авторських свідоцтв та патентів, опублікував 20 навчальних по-

сібників та підручників з грифом МОН України, керує науковою роботою 

аспірантів. Він є дійсним членом Української технологічної академії від-

ділення «Технологія інформатики інженерних мереж та автоматизації під-

приємства». Почесний доктор Мішкольцького університету (Угорщина). З 

2008 р. входить до складу секції інформатики Комітету з Державних пре-

мій України; член міжвідомчої комісії Кабінету Міністрів України з між-

народного співробітництва; член методичної комісії Міністерства освіти і 

науки України з дистанційної освіти; член науково-методичної комісії Мі-

ністерства освіти і науки України з радіотехніки, радіоелектронних апара-

тів та зв’язку (підкомісія по телекомунікаціям). 

 Нагороди Кравця В. О.: 

 медаль «Ветеран праці» (1989);  

 знаки: «Отличник образования СССР», «Відмінник освіти України» 

(2000 р.); 

 Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2004 р.); 

 звання «Заслужений працівник освіти України» (указом Президента 

України від 12 травня 2009 року ). 

Проф. Кравець В. О. є одним із лідерів професорсько-викладацького 

складу НТУ «ХПІ», якого відзначає відповідальність за доручену справу, 

ініціативність та працьовитість. Користується великою повагою у студен-

тів та співробітників університету. 

Ректорат, колеги, співробітники і студенти університету бажають 

Валерію Олексійовичу міцного здоров’я, творчих успіхів у справі пода-

льшого процвітання нашого вищого навчального закладу – Національний 

технічний університет «Харківський політехнічний інститут»! 
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В. О. Кравець 

та упровадження новітніх навчальних та інформаційно-

комунікаційних технологій в НТУ «ХПІ» 

 

Слова, які винесено в заголовок цього нарису, доволі точно характе-

ризують суттєву частину діяльності професора Валерія Олексійовича Кра-

вця в НТУ «ХПІ». Спочатку він опікувався цією сферою за обов’язком 

проректора з науково-методичної роботи університету. Але дуже швидко, 

як людина небайдужа та креативна, Валерій Олексійович розпочав актив-

ну інноваційну діяльність як з підтримки розроблення, так і, що дуже важ-

ливо, – упровадження нових навчальних методологій і технологій у на-

вчальний процес університету.  

Багато в чому завдяки роботі Валерія Олексійовича за потужної під-

тримки ректора й усього колективу університету, НТУ «ХПІ» став і три-

валий час залишається визнаним лідером в Україні у багатьох напрямах 

науково-методичної роботи, насамперед пов’язаних з упровадженням но-

вітніх інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес. 

Свідоцтвом визнання такого статусу нашого університету є його стале пе-

ребування у п’ятірці кращих національних ВНЗ та численні нагороди най-

вищого ґатунку, одержані на міжнародних, національних і регіональних 

виставках і подібних заходах. Наприклад, протягом щонайменше останніх 

7 років НТУ «ХПІ» є постійним отримувачем золотих нагород національ-

ної виставки «Світ освіти» у різноманітних номінаціях, а також багатьох 

інших освітянських форумів («Сучасна освіта», «Освіта та кар’єра» тощо). 

Слід наголосити, що у переважній більшості випадків саме В. О. Кравець 

керував підготовкою презентацій університету на зазначених заходах, ви-

сував нові й несподівані ідеї щодо найвигіднішого подання досягнень 

НТУ «ХПІ» в експозиціях, докладав багато зусиль для реалізації цих ідей. 
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Валерій Олексійович є людиною надзвичайно чутливою до всього 

нового та позитивного в навчальних методологіях і технологіях. У бага-

тьох випадках саме він не тільки помічав інновацію, але й з притаманною 

йому наполегливістю та послідовністю активно сприяв її впровадженню в 

навчальний процес університету. При цьому основоположним гаслом дія-

льності Валерія Олексійовича Кравця завжди було і є: «ХПІ є і завжди має 

бути лідером освіти України!».  

Наприклад, на початку ХХІ століття, коли словосполучення «Болон-

ський процес» ще навіть не існувало, багато що з його основних засад, не 

в останню чергу завдяки В.О. Кравцю, було вже впроваджено в НТУ 

«ХПІ». Йдеться й про намагання якнайбільше сприяти європейській мобі-

льності викладачів і студентів, й про впровадження в університеті в 1999 – 

2001 роках модульної структури навчального процесу разом з рейтинго-

вою системою оцінки знань студентів.  

Тому цілком природнім виглядає, що саме НТУ «ХПІ» став лідером 

і, можна сказати тьютором, з глибокої імплементації всіх засадничих 

принципів Болонського процесу в освітню практику українських ВНЗ. 

Саме у нас в університеті були розроблені і впроваджені навчальні плани 

нового покоління, де повністю враховано зазначені принципи. Слід наго-

лосити, це було зроблено для всіх існуючих форм навчання, в тому числі 

вперше в Україні для дистанційної форми навчання. Зазначена робота, яку 

було виконано під керівництвом та за безпосередньої участі проф. 

В. О. Кравця, дала змогу долучити до новітніх навчальних технологій сту-

дентів – заочників декількох фахів НТУ «ХПІ». Уже другий рік студенти 

«дистанційщики», що вчаться за новими планами, можуть використовува-

ти насправді сучасні навчальні технології насправді світового рівня у сво-

їй повсякденній освітній практиці. 
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Найбільший внесок у розбудову освітньої бази університету проф. 

В. О. Кравець зробив у своїй «рідній» інформаційній царині.  

Нинішній світ важко уявити без найрозґалуженішого застосування 

інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Це стосується й модерної 

освіти, де навчальний процес вже важко уявити без могутньої 

комп’ютерної та мережної підтримки, зокрема мультимедійних комплек-

сів, мобільного зв’язку, соціальних мереж, блогів й інших принад і досяг-

нень Інтернету.  

Але так було не завжди. І В. О. Кравцю треба було мати добре роз-

винене чуття нового і, додамо, неабияку сміливість, щоб уже у 90-х роках 

минулого сторіччя наполегливо впроваджувати в університеті 

комп’ютерну техніку. Це було не дуже просто, оскільки тодішні ЕОМ ма-

ли доволі обмежені можливості, а більшість шановних професорів універ-

ситету вважала ці пристрої звичайнісіньким гібридом рахівниці та друкар-

ської машинки. Проте саме тоді, і багато в чому завдяки роботі 

В. О. Кравця, було закладено підвалини того беззаперечного факту, що 

НТУ «ХПІ» нині є одним з національних лідерів в царині впровадження 

ІКТ, зокрема електронного навчання.  

Істотним прискорювачем розвитку ІКТ в університеті стало ство-

рення на зламі століть Центру нових інформаційних технологій (ЦНІТ, 

1998 р.), а згодом і Центру дистанційної освіти (ЦДО, 2002 р.). За доволі 

нетривалий, з погляду 125-річної історії університету, проміжок часу під 

керівництвом В. О. Кравця, за потужної й безперервної підтримки ректора 

та завдяки самовідданій праці всіх долучених до цієї роботи (ЦНІТ, ЦДО і 

весь колектив НТУ «ХПІ») в університеті зроблено багато різних важли-

вих справ у царині освітніх ІКТ.  

Навіть стислий перелік основних робіт, здійснених в НТУ «ХПІ», і, 

головним чином, у двох областях цієї сфери (розвиток корпоративної ме-
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режі НТУ «ХПІ» та міської науково-освітньої мережі) дає можливість оці-

нити обсяг діяльності В. О. Кравця як керівника та фахівця. 

1992 рік. Початок робіт зі створення в університеті локальної 

комп’ютерної мережі. У лютому – березні побудовано ло-

кальну мережу на 10 робочих місць у обліковому відділі 

університету. Розроблено та здано в експлуатацію першу 

мережну АСУ «Облік праці та заробітної плати». Запуще-

но поштовий сервер на базі dial-up доступу. Розпочато бу-

дівництво телекомунікаційної інфраструктури університе-

ту – до центрального вузла університетської мережі підк-

лючено коаксіальним кабелем 5 навчальних корпусів та 

адміністративно-господарський корпус (бухгалтерія). 

1994 рік. Університетська мережа об’єднує понад 250 комп’ютерів, 

розташованих у 15 корпусах. Оренда міжміського аналого-

вого каналу Харків-Львів – до вузла Інтернет "Української 

академічної і дослідницької мережі" (UARNet). 

1995-1996 роки. За ініціативою В. О. Кравця створена кафедра «Системи 

інформації» (1995 р.). Побудовано перші дві волокняно-

оптичні лінії зв’язку (ВОЛЗ): вечірній корпус – ректорсь-

кий корпус та вечірній корпус – корпус У2. На базі універ-

ситету створено міську науково-освітню комп’ютерну ме-

режу, в університеті побудовано потужний вузол  Інтернет. 

Перший абонент Харківської міської науково-освітньої 

мережі - Харківський національний автомобільно дорож-

ній університет. Оренда двох міжміських аналогових кана-

лів Харків-Москва – до вузла Інтернет Московського дер-

жавного університету ім. Ломоносова. Одержана ліцензія 

Міністерства зв’язку України на надання телекомунікацій-
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них послуг. Університет зареєстрував Автономну систему 

в RIPE. 

1997-1999 роки.  За ініціативою В. О. Кравця на базі існуючого Обчислю-

вального центру університету створено Центр нових інфо-

рмаційних технологій (1998 р.). В. О. Кравець призначений 

науковим керівником ЦНІТ. Початок експлуатації персо-

нальних ЕОМ (ПК): початок масового впровадження ІКТ в 

навчальний процес. Оренда міжміського аналогового кана-

лу Харків-Київ – до вузла Інтернет-провайдера Лакі-Нет. 

До вузла Інтернет НТУ «ХПІ» підключено понад 20 науко-

во-освітніх установ міста. На базі вузла Інтернет універси-

тету створено регіональний вузол науково-освітньої теле-

комунікаційної мережі України (URAN). 

2005-2006 роки. Розпочалось будівництво волокняно-оптичної інфрастру-

ктури міської науково-освітньої мережі. З допомогою 

ВОЛЗ до університетської мережі підімкнені віддалені на-

вчальні корпуси  (У4, У5, підготовче відділення) та студе-

нтські гуртожитки у студмістечку Гігант. 

2008 рік. Телекомунікаційну інфраструктуру університету цілком 

переведено на оптичну технологію.  

Нині НТУ «ХПІ» має одне з найкращих в Україні технологічне за-

безпечення електронного навчання (е-навчання), а саме: в університеті 

працюють Українська науково-освітня телекомунікаційна мережа URAN, 

зокрема на базі НТУ «ХПІ» функціонує Харківський регіональний вузол 

мережі URAN. Волокняно-оптичними лініями зв’язку (ВОЛЗ) об’єднані 

понад 22 наукові установи та вищі навчальні заклади міста. Загальна про-

тяжність ВОЛЗ по місту с складає понад 40 км. Університетська 

комп’ютерна мережа, об’єднує волокняно-оптичними лініями зв’язку усі 
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навчальні корпуси університету (28 корпусів, понад 2000 комп’ютерів, 

понад 100 серверів, загальна протяжність волокняно-оптичних ліній понад 

12 км) має в своєму складі сервери з навчальними оболонками Центра ди-

станційної освіти та проблемної лабораторії дистанційного навчання, біб-

ліотечний сайт університету,  у ній забезпечено доступ до внутрішніх ін-

формаційних ресурсів з локальних мереж усіх студентських гуртожитків 

університету. Через мережу URAN університет має доступ до європейсь-

кої науково-освітньої мережі GEANT. 

З самого свого початку (1996 р.) під професійною опікою та пиль-

ною увагою з боку В. О. Кравця був і розвиток електронного та дистан-

ційного навчання. Нині НТУ «ХПІ» є визнаним лідером в Україні у царині 

е-навчання, його роботи по заслузі оцінено світовим е-освітнім товарист-

вом.  

У навчальному процесі університету активно використовуються дві 

навчальні оболонки, розроблені та виготовлені фахівцями університету, 

розпочато впровадження вільно розповсюджуваної оболонки Moodle. 

Оболонка “Веб-клас ХПІ” функціонує з 2001 року, з її допомогою розроб-

лено понад 300 дистанційних курсів, деяка частина яких використовується 

у навчальному процесі університету. Навчальна оболонка “Система інфо-

рмаційного менеджменту” (СІМ), яка функціонує з 2004 року, є системою 

менеджменту навчання (LMS) і за більшістю основних параметрів відпо-

відає вимогам міжнародного стандарту SCORM. Нині СІМ містить понад 

200 дистанційних курсів та понад 800 інших електронних навчальних ре-

сурсів (ЕНР), розташованих в інтегрованій в СІМ бібліотеці (методичні 

вказівки, конспекти лекцій тощо, розроблені викладачами НТУ “ХПІ”), 

переважна більшість з яких активно використовується в навчальному про-

цесі. 
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В університеті розроблено низку спеціалізованих комп’ютерних на-

вчальних програм, мультимедійних засобів навчання (віртуальні лабора-

торні роботи, віртуальні лекційні демонстрації та ін.), інших ЕНР. Загаль-

на кількість таких ресурсів нині складає понад 400 одиниць. Вони розта-

шовані на центральному сервері університету  та на локальних серверах 

окремих кафедр (сайт НТУ «ХПІ», понад 60 сайтів окремих кафедр). 

За оцінками незалежних експертів сайт НТУ «ХПІ» є одним з найві-

двідуваніших сайтів ВНЗ України. 

З 1998 року в університеті функціонує бібліотечний сайт, який пос-

тійно удосконалюється та адаптується під потреби цільової аудиторії. 

Web-сайт бібліотеки надає доступ широкому колу користувачів мережі до 

власних бібліотечних продуктів, а також до ресурсів мережі Інтернет. Ве-

деться робота зі створення «електронної бібліотеки», яка є новим видом 

структурованої і організованої електронної інформації з регламентованою 

системою доступу. Спільно з Центром дистанційної освіти та кафедрами 

НТУ «ХПІ», на бібліотечному сайті створено фонд електронних докумен-

тів університету та повнотекстова БД «Праці учених НТУ «ХПІ», яка пос-

тійно поповнюється. З 2008 р. формується повнотекстова електронна ко-

лекція «Вісників НТУ «ХПІ». Роботи в цьому напрямі забезпечують дося-

гнення якісно нового рівня обслуговування, при якому студентам та спів-

робітникам університету надається оперативна, достовірна та найповніша 

інформація. З 15 вересня 2005 р. НТУ «ХПІ» має доступ в режимі on-line 

до електронних зарубіжних видань компанії EBSCO, а з жовтня 2008 року 

через науково-освітню телекомунікаційну мережу URAN – до електрон-

них журналів, книг та баз даних багатьох інформаційних видавництв сві-

ту. 

В НТУ «ХПІ» створена та функціонує система дистанційного на-

вчання (СДН). Центр дистанційної освіти НТУ «ХПІ» (ЦДО) виконує фу-
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нкції колективного менеджера системи дистанційного навчання універси-

тету, працює над розробленням всіх форм забезпечення дистанційного на-

вчального процесу, упровадженням в навчальний процес окремих склад-

ників е-навчання. Загальний склад співробітників ЦІТО – понад 20 осіб, 

серед яких 2 професори та 2 доценти. ЦДО складається з трьох лаборато-

рій, які мають такі функції. 

Проблемна лабораторія дистанційного навчання (ПЛДН) створена у 

1997 році. У 2001 р. було розроблено віртуальне навчальне середовище 

“Веб-клас ХПІ”. На базі цього середовища були проведені літні та зимові 

школи, дистанційні та очні заняття. З 2001 року при методичному відділі 

НТУ “ХПІ” працюють тримісячні курси для викладачів університету, які 

пройшли понад 2000 викладачів України Молдови, Білорусі та Росії. 

ПЛДН  на базі багаторічного досвіду створила навчально-методичний 

комплекс дистанційного навчання, що складається з п’яти модулів. Ці мо-

дулі були використані та модернізовані у двох європейських проектах. 

З 2004 року лабораторія проводить дистанційні навчальні курси для шко-

лярів 9-11 класів. Співробітниками ПЛДН видано 17 посібників, з яких 5 з 

грифом МОНУ, надруковано понад 100 наукових статей з методики дис-

танційного навчання. 

Лабораторія менеджменту електронного навчання здійснює органі-

зацію та супровід проектів з практичного впровадження е-навчання на мі-

жнародному, національному та університетському рівнях. При цьому най-

більша увага надається навчанню студентів і абітурієнтів за заочною фор-

мою з використанням технологій електронного та дистанційного навчан-

ня. У ній також проводиться розроблення мультимедійних навчальних ре-

сурсів (віртуальна реальність та ін.), створення бази ЕНР, укладених фахі-

вцями НТУ «ХПІ», розроблення і впровадження в навчальну практику но-

вих програмних і технічних засобів е-навчання (навчальна оболонка 
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«СІМ», відеоконференцзв’язок, інтерактивна дошка тощо), підготовка ка-

дрів кафедральних менеджерів е-навчання. 

Лабораторія нових технологій в навчанні разом з кафедрами універ-

ситету розробляє програмовані навчальні курси з різних дисциплін, які ві-

дповідають чинним робочим планам університету. Зазначені навчальні 

курси подані в електронному вигляді та містять все необхідне для вивчен-

ня теоретичного матеріалу, виконання практичних вправ (при цьому пе-

редбачені багаторівневі підказки, які студент може активізувати за потре-

би), виконання завдань для самостійної роботи (розв’язання задач, вико-

нання розрахунково–графічних й інших робіт), самоконтролю набутих 

знань (з допомогою наборів запитань, прикладів, задач й інших завдань, 

поділених на декілька груп складності). Навчальний матеріал перших 

трьох складників записано на компакт-диски для індивідуального корис-

тування та опубліковано на сервері університету. Прикладом роботи лабо-

раторії є навчальний посібник “Основи інженерної графіки (дистанційний 

курс)”, який містить вкладений компакт-диск. 

У НТУ «ХПІ» проводиться розроблення та викладання систем (про-

грам) дистанційних курсів, що забезпечують навчання студентів за заоч-

ною формою з використанням технологій дистанційного навчання за од-

ним з фахів університету. Нині чотири фахи університету повністю або 

частково забезпечені такими системами курсів, розпочато системне впро-

вадження е-навчання ще для трьох фахів та підготовчих курсів. Усі зазна-

чені ДК розміщено в СІМ. Загалом викладачами понад 50 кафедр універ-

ситету за методичної та технічної підтримки фахівців усіх лабораторій 

ЦДО за останні 5 років було розроблено та впроваджено понад 150 диста-

нційних курсів (ДК). Дистанційні курси першого – п’ятого семестрів ви-

кладаються в інтерактивному дистанційному режимі для студентів, що на-

вчаються на базі НКЦ Центру дистанційного та доуніверситетського на-
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вчання. Істотна кількість цих електронних ресурсів також впроваджена у 

навчальний процес студентів денної форми навчання. За збереженням ко-

нтингенту учнів роботи з використання дистанційної форми навчання в 

НТУ “ХПІ” належать до найкращих світових зразків. 

Для залучення нових студентів та їхньої доуніверситетської підгото-

вки працює  дистанційна школа «Фізик - інформатик» (програма школи 

містить 7 дистанційних курсів, її слухачами були понад 200 учнів), розпо-

чато роботу дистанційних курсів з підготовки абітурієнтів до незалежного 

тестування.  

Фахівці СДН університету, в першу чергу проф. В. О. Кравець, бе-

руть активну участь у підготовці нормативних документів МОН України 

щодо функціонування Системи дистанційного навчання України. Пред-

ставників НТУ “ХПІ” уведено до складу Координаційної ради МОНУ з 

дистанційного навчання.  

З метою подальшого впровадження дистанційної форми навчання в 

межах внутрішньоуніверситетської системи підвищення кваліфікації про-

водиться робота семінарів «Розроблення дистанційних курсів» та «Мене-

джмент дистанційного навчання», у яких навчалися викладачі багатьох 

університетів України (за п’ять років – понад 300 осіб).  Регулярно прово-

дяться університетські конкурси на найкращого розробника та найкращо-

го викладача дистанційного курсу за підсумками відповідних навчальних 

років. Проводиться семінар з основ роботи в Moodle та оволодіння навич-

ками використання технологій Web 2.0. 

Ведеться планомірна підготовка викладачів із розроблення дистан-

ційних курсів. До складу розробників залучені провідні викладачі бага-

тьох кафедр університету, які отримали необхідні методичні матеріали. 

Нині в стадії розроблення перебуває понад 100 дистанційних курсів, біль-

шість з яких призначені для вивчення технічних дисциплін.  
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Проводиться подальший розвиток інструментального та програмно-

го забезпечення дистанційної форми навчання, зокрема впроваджено в на-

вчальний процес сучасні технічні засоби (відеоконференцзв’язок, інтерак-

тивну дошку, тощо), створено два принципово нових інструменти дистан-

ційного навчання, продовжено розроблення віртуального лабораторного 

практикуму, що працює на принципах віртуальної реальності. 

Електронне навчання за своєю природою не має кордонів, тому су-

міщення В.О. Кравцем керівництва впровадженням ІКТ й розвитку між-

народних відносин також є дуже плідним.  

Відбувається розвиток співпраці з віртуальними університетами сві-

ту: Академія дистанційної освіти (НТУ «ХПІ» і особисто В.О Кравець - 

один із її засновників), Центрально-Східний Європейський віртуальний 

університет (НТУ «ХПІ» – один із засновників), Віртуальний університет 

Середньої Азії та Південного Кавказу, – та вищими навчальними заклада-

ми Європи й США.  

За активної участі фахівців ЦДО та викладачів НТУ “ХПІ” лише в 

сфері е-навчання і тільки за останні 7 років успішно виконано 2 міжнаро-

дних проекти в рамках «Партнерської програми НТУ “ХПІ” – Університет 

штату Айова (США)» за підтримки фонду Engineering Information 

Foundation (США), 3 проекти за європейською програмою TEMPUS та 2 

проекти Міністерства закордонних справ Великої Британії. У переважній 

більшості зазначених міжнародних проектів В. О. Кравець успішно вико-

нував функції національного координатора. 

Однією з найпривабливіших рис характеру В. О. Кравця поряд з без-

заперечною порядністю та професіоналізмом найвищого ґатунку є нама-

гання до постійного і сталого розвитку вже досягнутого, швидкого опану-

вання всім новим і корисним у сфері новітніх інформаційно-

комунікаційних і освітніх технологій. Він був одним з провідних розроб-
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ників та ідеологів декількох Концепцій із впровадження ІКТ в навчальний 

процес, зокрема останньої з них, яка накреслює основні шляхи НТУ 

«ХПІ» у сфері е-навчання до 2015 року. 

Немає ніяких сумнівів, що майбутня робота буде виконана прорек-

тором НТУ «ХПІ» професором Валерієм Олексійовичем Кравцем так само 

якісно, креативно та інноваційно, як і всі попередні його задумки та почи-

ни. 

О. П. Сук, професор, директор Центра дистанційної освіти НТУ 

«ХПІ»,  

В.  П.  Щетинін, начальник Центра нових інформаційних технологій 

НТУ «ХПІ»,  

В. Л. Дженюк, завідувач лабораторії кафедри «Системи інформа-

ції» 
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Людина сильна і захоплена справою 

 

Сильна і захоплена своєю справою людина здатна на великі звер-

шення. Так, сильний і захоплений – саме таким я сприймаю Валерія Олек-

сійовича Кравця, якого знаю по спільній роботі в університеті чимало ро-

ків. З цими його якостями познайомилася ще в 70-і, коли газета працювала 

під пильним керівництвом парткому. Щоправда, пильною була найперше 

допомога, хоча й спитати суворо це керівництво могло у випадку якогось 

«проколу». Міг це зробити і заступник секретаря В. О. Кравець, та частіше 

його турбували конкретні речі, конкретні люди, про яких мала, на його 

думку, писати газета. І він завжди доброзичливо радив, рекомендував, ко-

ментував наші публікації. Так він чинив і будучи проректором із методич-

ної роботи, яка є однією з важливіших складових успіху в підготовці ви-

сококваліфікованих фахівців. 

Сильні якості цієї особистості по-новому проявилися в нові часи, які 

висунули вимогу розвивати інформаційні технології, поставити їх на слу-

жбу тій же підготовці фахівців, науковим дослідженням. Щоразу, коли 

доводилося брати у Валерія Олексійовича інтерв’ю з цього приводу, вра-

жала його захопленість цією метою. Час підтвердив правильність призна-

чення саме професора В. О. Кравця проректором у цій галузі. Його актив-

на діяльність сприяла створенню в університеті унікальної комп’ютерної 

мережі. Коли за рішенням МОН і НАНУ був створений регіональний 

центр наукової освітньої телекомунікаційної мережі України URAN, Хар-

ківський політехнічний став базовою організацією її Харківського регіо-

нального сегмента. 

Фахівці краще за мене оцінять внесок Валерія Олексійовича в 

«комп’ютеризацію всього ХПІ», я можу лише підтвердити високу повагу 

до нього з боку партнерів по створенню URAN, керівників Міністерства 
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освіти і науки України, академіків, яку я спостерігала на установчому за-

сіданні 1997 року. Рівень розвитку інформаційних технологій в НТУ 

«ХПІ» говорив сам за себе, відповідним було і ставлення до керівника цієї 

галузі університетської діяльності – у цьому його сила. І не менша захоп-

леність – досить почати розмову з проректором, і ви одразу ж дізнаєтесь 

безліч деталей і подробиць, цифр і перспективних задумів, якими живе ця 

людина. Його мета – перетворити університет у світовий центр інформа-

ційних технологій – попри всі труднощі нашого часу поступово втілюєть-

ся в життя. 

Глибока відданість професора В. О. Кравця рідному ХПІ визначила і 

його працю як проректора з міжнародної діяльності. Він надзвичайно ба-

гато робить для примноження його слави й міжнародного престижу. Тут 

Валерій Олексійович продовжив кращі традиції, закладені його поперед-

никами, і використав нові можливості, які з’явилися із здобуттям незале-

жності України. Саме в роки його проректорства міжнародні зв’язки знач-

но поглибились і розширились. Сьогодні ХПІ знають у провідних універ-

ситетах США, Німеччини, Великої Британії, Франції, Греції, Угорщини, 

Румунії, Польщі, Китаю, Індії. І не просто знають, а прагнуть до взаємови-

гідних стосунків – НТУ «ХПІ» співпрацює сьогодні зі 104 установами із 

33 країн світу, між ними діє 75 прямих договорів. У керівництві цією га-

луззю діяльності університету проректорові В. О. Кравцю притаманний 

здоровий сучасний прагматизм, умовою кожного контакту з зарубіжними 

колегами він ставить конкретний результат, а не просто приємне спілку-

вання, так би мовити, взагалі. 

Колеги професора В. О. Кравця і по міжнародній діяльності, і в 

справі інформатизації університету, і в колективі кафедри «Системи інфо-

рмації» відзначають його високу вимогливість і, водночас, об’єктивність і 
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справедливість, що в цілому породжує почуття задоволення від роботи з 

ним.  

Отже, сила і захопленість. Ці якості, як я вже зазначила, найяскраві-

ше характеризують цю людину. Без них Валерій Олексійович не зміг би 

досягнути всього того, з чим він зустрічає свій ювілей. А ще – висока по-

рядність, чуйність, чемність. Наче й зайве згадувати останнє – це ж необ-

хідна якість кожної інтелігентної людини, та все ж, небагато знайдеться 

сучасних чоловіків, зокрема, серед керівників високого рангу, які б підво-

дилися з крісла, коли до кабінету заходить жінка. Він – один з небагатьох, 

які чинять саме так. І така поведінка зовсім не шкодить його іміджу люди-

ни сильної, та ще й надзвичайно захопленої своєю справою. 

Світлана Землянська, редактор газети «Політехнік» НТУ «ХПІ», член 

Національної спілки журналістів України. 
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Перелік наукових праць 
Кравця Валерія Олексійовича. 

 
Книги, монографії, навчально-методичні видання 

1. Введение в теорию и методы принятия решений : учеб.пособ. / В. А. 
Кравец, В. Д. Дмитриенко, С. Ю. Леонов. – Х. : НТУ «ХПИ», 2008. – 
141 с. 

2. Вступ до експертних систем : навч. посіб. / В. О. Кравець, 
І. П. Хавіна, Ю. М. Колибін. – Х. : НТУ «ХПИ», 2006. – 232 с. 

3. Выполнение программ на языке ассемблера К 580 : метод. указания 
к лаборатор. работам по курсу “Технические средства ЭВМ и мик-
ропроцессоры" / В. А. Кравец. – Х. : ХПИ, 1987. – 12 с. 

4. Експлуатацiйне обслуговування ПЕОМ та їх мереж [Текст] : навч. 
посiб. / В. О. Кравець, Ю. М. Колибiн. – К. : ІСДО, 1997. – 255 с. 

5. Експлуатаційне обслуговування ПЕОМ та їх мереж : навч. посіб. 
/ В. О. Кравець, Ю. М. Колибін. – К. : ІСДО, 1997. – 255 c. 

6. Зарубежные ЭВМ : по спец. "Конструирование и технология элек-
трон. вычислит. средств" / В. А. Кравец, А. Я. Шпильберг. – К. : 
УМК ВО, 1989. – 216 с. 

7. Зарубежные ЭВМ : учеб. пособ. / В. А. Кравец. – Х., 1991. – 250 с. 

8. Зарубежные ЭВМ. Оборудование и программное обеспечение : учеб. 
пособ. для иностр. студ. / В. А. Кравец, А. Я. Шпильберг. – Х. : Ос-
нова, 1991. – 216 с. 

9. Комп’ютерна схемотехніка : підручник / В. О. Кравець, Є. І. Сокол, 
О. М. Рисований. – Х. : НТУ "ХПІ", 2007. – 480 с. : іл. 
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10. Контроль та діагностика компьютерних систем : навч. посіб. / 
Ф. А. Домнін, Ю. М. Колибін О. М. Рисований, С. В. Хуторненко, 
А. І. Поворознюк, Н. М. Бондіна ; під ред. В. О. Кравця. – Х. : ХВУ, 
2000. – 274 с. 

11. Методические указания к выполнению лабораторных работ по кур-
су: " Теория проектирования ЭВМ". Раздел " Микропрограммные 
устройства ЭВМ" : для студ. спец. 2201 / В. А. Кравец, 
С. И. Гридчин, А. Ф. Даниленко ; НТУ "Харьковский политех. ин-т". 
- Х. : ХПИ, 1993. - 62 с. 

12. Методические указания к лабораторным работам «Выполнение 
арифметических операций на языке микропроцессора К 580» по кур-
су “Технические средства ЭВМ и микропроцессоры” / сост. 
В. А. Кравец. – Х. : ХПИ, 1987. – 16 с. 

13. Микропроцессоры и микропроцессорные системы. Кн. 1: Архитек-
тура и функционирование : учеб. пособ. / В. А. Кравец, А. Н. Рысо-
ваный, Ф. А. Домнин, И. С. Зыков, В. В. Скороделов, А. Н. Шеин. – 
Х. : ХВУ, 2000. – 282 с. 

14. Микропроцессоры и микропроцессорные системы. Кн. 2 : Програм-
мирование, разработка устройств и систем : учеб. пособ. / 
В. А. Кравец, А. Н. Рысованый, Ф. А. Домнин, И. С. Зыков, 
В. В. Скороделов. – Х. : ХВУ, 2000. – 350 с. 

15. Мікропроцесорні пристрої. Проектування тестових програм вузлів 
персонального комп’ютера : навч. посіб. / за ред. В. О. Кравеця, О. 
М. Рисованого. – Х. : ХВУ, 2001. – 226 с. 

16. Мікропроцесорні системи. Контроль та діагностика : навч. посіб. / 
В. О. Кравець, Ю. М. Колибін, О. М. Рисований, С.В. Хуторненко. – 
Х. : ХВУ, 2000. – 174 с. 
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17. Объектно-ориентированное конструирование изделий современного 
машиностроения : учеб. пособ. / В. А. Кравец, Ф. А. Домнин. – Х. : 
Кортес-2001, 2008. – 588 с. 

18. Объектно-ориентированное конструирование изделий современного 
машиностроения. Ч.1. : Лабораторный практикум. Solid Works 2005 
: учеб. пособ. / В. О. Кравець, А. А. Серков, Т. Ф. Багрянцева. – Х. : 
НТУ «ХПИ», 2006. – 170 c. 

19. Оптимізація та використання мереж ПК : навч. посіб. / 
В. О. Кравець, Ю. М. Колибiн. – К. : ІСДО, 1999. – 128 с. 

20. Організація та використання мереж ПК : навч. посіб. / В. А. Кравец, 
Ю. М. Колибін. – К. : ІСДО, 1999. 

21. Отладочный комплекс микропроцессорных устройств : методиче-
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