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Народився 21  січня 1971  р. в  м. Полтаві. Батько, 
Михайло Петрович Хлопов був військовослуж-
бовцем, а мати, Галина Григорівна Хлопова, пра-

цювала бухгалтером.
Вибір майбутньої професії зумовив той факт, що улю-

бленими та найбільш успішними у шкільні роки предме-
тами для Андрія Михайловича були точні науки — мате-
матика, фізика, хімія. А на вибір навчального закладу та 
факультету значний вплив справив приклад улюблених 
учителів-предметників і поради батьків.

Тож у 1988 р., закінчивши зі срібною медаллю Пол-
тавську середню школу № 4, А. М. Хлопов вступив на 
фізико-математичний факультет Полтавського дер-
жавного педагогічного інституту імені В. Г. Короленка 
за спеціальністю «Математика і  фізика». Найпам’ят-
нішим і  найяскравішим спогадом зі студентських 
часів для нього стали перші іспити: тривожний час 
підготовки, безмежне хвилювання миті, коли рука 
тягнеться по білет, а серце завмирає, солодке відчуття 
перемоги, коли в  заліковці з’являється перша п’ятір-
ка — це, мабуть, саме ті емоції, які ніколи не забува-
ються. А  ще, звісно ж, Андрій Михайлович завжди 
буде безмежно вдячний викладачам, що читали спеці-
альні дисципліни — за уважність до студентів, висо-
кий професіоналізм і неперевершену педагогічну май-
стерність.

У 1993 р. Андрій Миколайович Хлопов закінчив інсти-
тут, отримавши кваліфікацію вчителя математики та фізи-
ки. Того  ж року почав працювати в  Полтавській автор-
ській національній школі № 37 на посаді вчителя матема-
тики і фізики.

З 1996 до 1999  р. навчався в  аспірантурі при Пол-
тавському державному педагогічному інституті іме-
ні  В.  Г.  Ко роленка за спеціальністю «Теплофізика та 
молекулярна фізика».

З 2002 р. Андрій Хлопов працює на факультеті техно-
логій та дизайну альма-матер. Тут, у стінах рідного вищо-
го навчального закладу, він пройшов шлях від асистента 
до доцента кафедри. У 2002 р. за конкурсом був обраний 
на посаду асистента кафедри загальнотехнічних дисци-
плін та безпеки життєдіяльності. У жовтні 2006 р. обійняв 
посаду старшого викладача кафедри. А у 2011 р. за кон-
курсом був обраний доцентом виробничо-інформаційних 
технологій та безпеки життєдіяльності.

15  червня 2010  р. у  спеціалізованій раді фізичного 
факультету Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка Андрій Михайлович Хлопов захис-
тив кандидатську дисертацію на тему «Реологічні та акус-
тичні властивості фторзаміщених метоксибензолу» за спе-
ціальністю 01.04.14 — теплофізика та молекулярна фізика. 
Науковим керівником дисертанта був доктор фізико-
математичних наук, професор, академік Академії вищої 
школи, завідувач кафедри загальної фізики О. П. Руденко. 
У січні того ж року Андрій Михайлович отримав звання 
доцента кафедри виробничо-інформаційних технологій та 
безпеки життєдіяльності.

Нині доцент Андрій Хлопов викладає дисципліни «Вища 
математика», «Технічна механіка», «Основи охорони праці», 
«Цивільний захист». Як викладач, співпрацює із групою 
студентів факультету технологій та дизайну. Є курато-
ром групи студентів ІІ курсу за напрямом підготовки 
6.010103 «Технологічна освіта». Також Андрій Михайлович 
є членом профспілкового бюро факультету.

А.  М.  Хлопов є автором 57 публікацій, більшість із 
них побачило світ у наукових фахових виданнях.

У 2003 р. за добросовісне ставлення до роботи був наго-
роджений почесною грамотою адміністрації університету.

Рідна альма-матер відіграла вирішальну роль у  ста-
новленні та розвитку свого колись студента, а  нині  — 
викладача, адже все професійне буття доцента Андрія 
Ми хай ловича Хлопова нерозривно пов’язане з  нею, її 
буднями та святами, здобутками та негараздами, бурли-
вим та неординарним інтелектуальним життям. Сьогодні 
він працює на кафедрі виробничо-інформаційних техно-
логій та БЖД, але підтримує міцні та плідні зв’язки із 
викладачами фізико-математичного факультету універ-
ситету.

Андрій Хлопов вважає, що педагог мусить бути не 
тільки професіоналом, який повсякчас шліфує свої зна-
ння та невтомно поповнює їх скарбницю, але й, насампе-
ред, гуманістом, який прагне та вміє приносити у  світ 
світло й добро. 

Його життєве кредо — вислів Т. Шевченка, у слушно-
сті якого Андрій Михайлович не раз переконувався на 
власному досвіді: «Раз добром зігріте серце Вік не охо
лоне».

Андрій Хлопов залюблений у класичну музику.
Неодружений.
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