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На початку вересня у конференцзалі Харківського національно
го технічного університету сільсько
го господарства ім. Петра Василенка
відбулась лекція англійською м овою
«Distant Education in the US Universities»
(«Сучасні методики дистанційного на
вчання у ВНЗ США»), Лектор, відомий
випускник ННІ ЕКТ, ад'ю нкт-проф есор
М ерилендського університету, провід
ний фахівець відділу надійності автоконцерну «Ford» доктор Василь Крив
цов розповів про загальні особливості
дистанційного навчання в університе
тах СШ А та поділився власним досві
д ом викладання дистанційних курсів
в американському університеті. На зу
стрічі були присутні провідні викладачі
університету та викладачі з НТУ «ХПІ»,
НУ ім. Каразіна, а також студенти, які
навчаються в англомовних групах.
Захоплю ю ча розповідь цікавого
доповідача викликала багато запитань
у слухачів, на які лектор надав вичерп
ні відповіді. Усі присутні отримали за 
доволення та незабутні враження від
приємного спілкування.

А наступного дня видатний про
фесор прочитав свою лекцію для ви
кладачів університету російською м о 
вою. Враження від почутого у слухачів
були дуже позитивні, як від методики
проведення лекції і артистичності лек
тора, так і від матеріалу, який вони п р о 
слухали. Ця інформація, безперечно,
д опом ож е внести певні розвиткові ас
пекти в діяльність наш ого університету.
Наш им журналістам вдалося
взяти ексклюзивне інтерв'ю у профе
сора Василя Кривцова англійською м о 
вою.
- W hat em otions do you have
com ing back to our University after so
m any years?
- Em otions after com ing back? It is
memories. This particular building is just
a central administrative building, but my
really em otions are related to the building
of
the
Electrification
Department.
Because there I spent all my 5 years as an
engineering student and then my post
graduate study. I was located there.
- Have you met anyone of your
grou p ?

- O f my class? Yea, our 30year union w as back in June of this year.
And unfortunately, I have m issed that
one, just because I had a conference in
Austria. I could not fly to my reunion in
June and additionally go to Austria. Now
in September, I decided to combine the
tw o trips. Yesterday we had an informal
gathering with my classmates. It was a
pleasure to realize that six of my friends
com e here specifically to meet with me.
It was really a great surprise.
- W hat differs our teaching from
teaching in U SA ?
- This is the point of my today's
lecture, so you'll get a full answ er to my
question starting in about 5 minutes.
- Can you say anything to our
students?
- Sure! First of all, knowledge is
power, education is the m oving force
of your life, so therefore they need to
make sure that they would become good
professionals. It is really hard to see when
professional engineers or economists
or w hatever else are delivering pizza or
selling stuff in a bazar...
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