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Трудова і професійна діяльність 
У 1988 році вступив до Полтавського державного педагогічного інституту 

імені В.Г. Короленка на фізико-математичний факультет, який закінчив у 

1993 році, здобувши кваліфікацію вчителя математики та фізики, і почав 

працювати у Полтавській авторській національній школі №37 міста Полтави 

на посаді вчителя математики і фізики. 

З 1996 року по 1999 рік навчався в аспірантурі при Полтавському 

державному педагогічному інституті імені В.Г. Короленка. 

З 2002 року почав працювати на факультеті технологій та дизайну: з 2002 

р. по 2006 р. – на посаді асистента кафедри технологій та інтелектуальної 

власності; 2006–2011 рр. – на посаді старшого викладача кафедри, а з 2011 

року – на посаді доцента кафедри виробничо-інформаційних технологій та 

безпеки життєдіяльності. 

15 червня 2010 року захистив кандидатську дисертацію на тему 

«Реологічні та акустичні властивості фторзаміщених метоксибензолу» зі 

спеціальності 01.04.14 «Теплофізика та молекулярна фізика» у 

спеціалізованій раді Д 26.001.08 фізичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. 

25 січня 2013 року отримав звання доцента кафедри виробничо-

інформаційних технологій та безпеки життєдіяльності. 

У 2003 році нагороджений Почесною грамотою ректора університету за 

добросовісне відношення до роботи з нагоди Дня працівника освіти.  

З грудня 2016 року – завідувач кафедри виробничо-інформаційних 

технологій та безпеки життєдіяльності. 

У 2016 році нагороджений Грамотою ректора університету за активну, 

творчу, громадську та благодійницьку діяльність на ниві відродження і 

розвитку національної освіти та культури.  

У 2017 році нагороджений Грамотою ректора університету за вагомі 

наукові здобутки у 2016 році та з нагоди відзначення Дня науки.  

У 2017 році нагороджений Грамотою Департаменту освіти і науки 

Полтавської обласної державної адміністрації за сумлінну добросовісну 

працю, вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти та з нагоди 

відзначення Дня працівника освіти. 

У 2018 році нагороджений грамотою Департаменту культури і туризму 

Полтавської обласної державної адміністрації за вагомий особистий внесок у 



справу підготовки висококваліфікованих фахівців, формування національної 

свідомості молодого покоління та у зв’язку з 40-річчям від дня створення 

факультету технологій та дизайну. 

Навчальна і методична робота 
Викладає навчальні дисципліни: «Вища математика», «Цивільний захист і 

працеохоронна діяльність», «Цивільна безпека». Хлопов А.М. розробив: 

методичні вказівки, методичні рекомендації для індивідуальної роботи 

студентів; методичні вказівки до виконання контрольних робіт з «Вищої 

математики», вдосконалив методичні рекомендації до проведення 

практичних занять.  

У 2019 році викладач пройшов навчання за сертифікатними програмами: 

«Англійська мова як засіб викладання у вищій школі» обсягом 108 год., 

«Дизайнерське комп'ютерне проектування меблевих виробів» обсягом 30 

год., «Технології створення електронних і мультимедійних навчальних 

ресурсів» обсягом 60 год. 

Наукова робота 
Наукові інтереси Хлопова А.М. зосереджені на удосконаленні методики 

викладання дисципліни «Основи охорони праці» у вищій школі. Підготував 

більше 100 наукових праць. Значна кількість статей надрукована у фахових 

виданнях, є одна стаття у журналі «Журнал физической химии» (внесений до 

науково-метричної бази Scopus). У 2018 році видана монографія «Реологічні 

та акустичні властивості бензолу та метоксибензолу». Упродовж всього часу 

роботи Хлопов А.М. бере активну участь у роботі наукових та науково-

практичних конференцій різних рівнів. 

Керівництво студентською науковою групою за проблемою 

«Удосконалення методики викладання вищої математики та основ охорони 

праці».  

Підготовка студента факультету технологій та дизайну Мисника М.Г. 

(група ТД-41) до ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з 

дисципліни «Охорона праці» (Луцький національний технічний університет 

безпеки життєдіяльності, м. Луцьк, 2016 р.), який відзначений дипломом 

ІІ ступеня. 

Підготовка студентки факультету технологій та дизайну 

Назаренко А.В. (група ТД(по)-51) до ІІ етапу Всеукраїнської студентської 

олімпіади з дисципліни «Безпека життєдіяльності» (Львівський національний 

університет безпеки життєдіяльності, м. Львів, 2019 р.), яка відзначена 

дипломом ІІІ ступеня. 

Організаційна робота 
Член Всеукраїнської асоціації наукових і практичних працівників 

технологічної освіти. 

Член Спілки дизайнерів України. 

Член вченої ради факультету технологій та дизайну, вченої ради 

університету, завідувач кафедри виробничо-інформаційних технологій та 

безпеки життєдіяльності. 

 


