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#15 от 29.08.2017 Вадим Дягілєв завершує перший рік навчання в аспірантурі кафедри
парогенераторобудування енергомашинобудівного факультету. «Я обрав свого часу цю
спеціалізацію, бо вважаю її дуже важливою та цікавою, адже без енергетики в сучасному
світі неможливе функціонування жодних систем та процесів», – говорить аспірант. У
студентські роки хлопець був старостою і профоргом групи, а ще його пам’ятають як одного
з переможців конкурсу «Містер ХПІ–2013», де він завоював приз глядацьких симпатій.
Допомагав СтудАльянсу в організації різних заходів, таких як «Міс ХПІ» та ін.Та головним
сенсом студентського життя Вадима були навчання, оволодіння майбутньою професією,
наукові дослідження. У 2014 році захистив на «відмінно» дипломний проект та здобув
кваліфікацію бакалавра з енергомашинобудування. Потім була магістратура, завершення
повної вищої освіти за спеціальністю «Котли та реактори» з кваліфікацією «Професіонал у
галузі енергетики та енергомашинобудування».«Отримавши диплом магістра, вирішив не
залишати рідного вузу, а продовжити розвивати тему своєї дипломної роботи і, тим самим,
намагатися допомогти своїй країні в енергетичній сфері, – відзначає Вадим. – Для цього
вступив до аспірантури, щоб отримати ступінь PhD. В аспірантурі продовжую наукову
діяльність, тема моєї дисертації – «Удосконалення конструкції та технологічних процесів
мультипаливних котлів методами імітаційного проектування». Мій науковий керівник к. т. н.,
доцент Валерій Леонідович Каверцев допомагає мені в наукових дослідженнях. Велику
підтримку також відчуваю з боку завідувача кафедри, д. т. н., професора Олександра
В’ячеславовича Єфімова».«Вадим був старанним і відповідальним студентом, –
приєднується до нашої розмови професор О. В. Єфімов. – Ставши магістром, успішно почав
працювати у крупнішій у цій галузі в Україні фірмі ПРАТ «Котлоенергопроект», із якою в
нашої кафедри міцні зв’язки. Добре проявивши себе в роботі, Вадим Дягілєв вступив до
аспірантури, де виправдовує наші сподівання, виявляє якості справжнього дослідника».А ще
в нашій розмові виявилося, що аспірант досить вільно володіє англійською, вдало
розподіляє свій час, якого вистачає і на активний відпочинок – футбол, теніс, більярд,
любить музику, кіно. Ми бажаємо нашому цікавому співрозмовнику здійснення усіх творчих
намірів, успішної кар’єри! 
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