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Студент кафедри інженерної електрофізики Андрій Данилюк (ФТ-31м) влітку буде захищати
свою магістерську роботу. Шлях до диплома магістра був заповнений наполегливою
працею, науковою творчістю. У минулому році Андрію була присуджена іменна стипендія
Верховної Ради України. Цю подію хлопець вважає однією з найважливіших перемог у
своєму студентському житті.
Андрій Данилюк – випускник Нововолинського електромеханічного коледжу, після його
закінчення вирішив продовжити навчання з обраної спеціальності саме у нашому
університеті. «В ХПІ я обрав спеціальність «Техніка і електрофізика високих напруг», –
розповідає герой цієї публікації, – і так співпало, що і моє бажання отримати якісні знання, і
прекрасні висококваліфіковані викладачі, які допомагали нам у всьому, об’єдналися, що
дало свої плоди. У кінці 2 курсу завідувач кафедри теоретичних основ електротехніки,
професор О. Л. Резинкін, який читав нам лекції з цієї дисципліни, запропонував мені
долучитися до виконання наукової роботи на кафедрі. Мова йде про дослідження
електрофізичних властивостей сегнетокераміки, – формування ударних електромагнітних
хвиль в нелінійних середовищах. Цією темою я займаюсь і у своїй магістерській роботі».
Чотири роки поспіль Андрій брав участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді з ТОЕ.
«Збирати» нагороди почав із «бронзи», а у 2016-му став переможцем цих змагань.
Зауважимо, що у заліковій книжці хлопця стоять всі «відмінно», недаремно його визнавали
одним із кращих студентів ФТ факультету. Після закінчення магістратури Андрій планує
продовжити навчання в аспірантурі. Своє бажання Андрій Данилюк підкріплює плідною
науковою роботою, якою займається пліч-о-пліч з науковцями НТУ «ХПІ». Вже зараз він має
публікації у фахових наукових виданнях, у тому числі у всесвітньо визнаних, тих, що входять
до наукометричної бази Scopus та видаються англійською мовою.
«Чудовими рисами Андрія, – каже Олег Лук’янович Резинкін, – є його ініціативність, здатність
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вирішувати задачі неформально. Кожен, хто співпрацює з Андрієм, відчуває, що йому
справді дуже цікаво займатися науковою роботою, у цьому і є причина його успіхів. Ще
великою перевагою хлопця є здатність і бажання вирішувати задачі комплексно: від початку
до кінця. Він може проводити експерименти, власноруч виготовляти точні наукові прилади,
розбиратися у складних фізичних процесах, виконувати розрахунки і все це робити з
посмішкою і з задоволенням».
«ХПІ дав мені дуже багато, – каже Андрій Данилюк, – тут я знайшов друзів, в інституті
навчається моя дівчина Ірина. З Політехом я пов’язую своє майбутнє життя, впевнений, –
цікаве та наповнене яскравими подіями!».


