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Пущ ттту®татх -  
пір о міч, гШ у і  1ршїв®щ!ь ітшшїюїї Рьґсі Шоїоїн

Кожний університет має свою істо
рію, свої традиції, свої особливі риси. 
Кожний має своїх надзвичайних випус
кників, якими він пишається.

Василь Кривцов народився в селі 
Нижні Сирагузи Херсонської області в 
учительській родині. У 1981 році закін
чив школу із золотою медаллю та по
ступив до Харківського інституту меха
нізації та електрифікації сільського го
сподарства на факультет електрифі
кації, обравши спеціальність “електро- 
забезпечення".

Студентом В.Кривцов виказав блис
кучі здібності до математики, фізики і 
вже на другому курсі почав вивчати ан
глійську мову -  із притаманними йому 
талантом та ретельністю. Вивчення мови 
не було лише захопленням -  воно ста
ло суттєвою частиною його життя.

Він став “ зіркою” міського аматор
ського англійського театру -  ведучим на 
вечорах та виконавцем головних ролей, 
виказавши неабиякий акторський талант.

Робив доповіді англійською мовою 
на наукових студентських конференці
ях у Ленінградському сільськогосподар
ському інституті, потім розпочав підго
товку до участі в республіканській сту-

у 1984 році став її переможцем, посів
ши абсолютне друге місце. Диплом за
хистив англійською мовою.

Закінчивши інститут з відзнакою, по
ступив до аспірантури. У 1991 році з ус
піхом захистив кандидатську дисертацію 
і викладав на кафедрі курс “Основи на
дійності та експлуатації” .

Не припиняючи наукових досліджень 
та вдосконалюючи знання англійської 
мови, В.Кривцов брав участь у декіль
кох конкурсах, які надавали можливість 
праці або ж навчання в Америці.

Вигравши престижний конкурс, який 
спонсував дослідження молодих вче
них, - програму Фулбрайта, він у 1993 
році почав працювати на кафедрі на
дійності Мерилендського університету, 
де читав курс ‘‘Математичні методи в 
теорії надійності” . Саме там отримав 
пропозицію розпочати роботу над док
торською дисертацією.

У 1996 році, коли теоретична частина 
досл ідж ень вже була зроблена, 
В.Кривцов перейшов на роботу до від
ділу прикладної статистики компанії Рогй 
М о іо гй , де й завершив роботу над док
торською дисертацією, котру успішно 
захистив у Мерилендському університеті

Зараз професор Кривцов -  провідний 
спеціаліст відділу надійності та статисти
чного аналізу компанії Роггі Моіогз, про
водить семінари з надійності для інже- 
нерів-статистиків, керує аналітичним 
розділом імовірносних та статистичних 
розробок, відповідає за статистичне га
рантійне прогнозування, аналіз систем, 
що підлягають або не підлягають ремо
нту, є провідним дослідником низки ста
тистичних проектів компанії.

Василь Кривцов -  автор ЗО публіка
цій, у їх числі монографій та 9 патен
тованих винаходів, член редколегії жу
рналу “РеІіаЬІІІіу Епдіпеегіпд апй Зузїет 
Заїеїу" -  провідного світового видан
ня у галузі прикладного статистичного 
аналізу.

Його запрошують виступати на між
народних конференціях з надійності та 
статистики -  останнім часом він брав 
участь у міжнародному симпозіумі з 
проблем надійності та експлуатації 
(Лос-Анджелес, 1999), міжнародному 
конгресі з проблем якості (Індіанопо- 
ліс,2000), міжнародній конференції з 
м атем атичних м етод ів  над ійності 
(Франція, Бордо, 2000).
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