НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА — 180

Н

ародився 19 травня 1961 р. у с. Підлісний
Ялтушків Барського району Вінницької області.
У 1983 р. Олександр Олександрович закінчив
Київський державний педагогічний інститут імені
О. М. Горького за спеціальністю: «Iсторія, суспільствознавство та методика виховної роботи».
З 1983 по 1985 роки проходив строкову службу у
збройних силах.
У 1995 р. здобув кваліфікацію магістра державного управління в Інституті державного управління та самоврядування при Кабінеті Міністрів
України.
Після закінчення інституту О. Гончарук працював
вчителем історії у середній школі №2 м. Вишневого
Київської області, згодом — інспектором Києво-Святошинського райвно, помічником заступника голови
Київської облдержадміністрації.
Упродовж 1997–2000 рр. обіймав посади експерта Інформаційно-аналітичного відділу Служби
Прем’єр-міністра України, головного спеціаліста Відділу з питань освіти, культури та охорони здоров’я
Кабінету Міністрів України, начальника Відділу Державного комітету України у справах національностей
та міграції.
Роботу в Адміністрації Президента України
О. Гончарук розпочав у 2000 р. на посаді головного
консультанта Головного управління з питань внутрішньої політики і, завдяки наполегливій праці, нині
очолює відповідний структурний підрозділ.

ГОНЧАРУК
ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Випускник історичного факультету (1983)
Керівник Головного департаменту
з питань внутрішньої політики
Адміністрації Президента України.
Заслужений працівник освіти України
Державний службовець 1 рангу. Нагороджений
орденом Данила Галицького (2009), почесним званням «Заслужений працівник освіти України» (2003).
Одружений на Гончарук Тетяні Василівні, яка
працює в освітній галузі. О. Гончарук має різнобічні
інтереси, зокрема захоплюється літературою та спортивним туризмом (кандидат у майстри спорту).

Н

ародився 25 жовтня 1972 р. в м. Ніжин у сім’ї
військового. Навчався в Ніжинській середній школі
№ 1 імені Т. Г. Шевченка, після закінчення якої в
1990 р. вступив на історико-філологічний факультет Ніжинського державного педагогічного інституту
імені М. В. Гоголя. В 1995 р. із відзнакою закінчив
повний курс навчання за спеціальністю «Російська
мова, література та історія» із присвоєнням кваліфікації вчителя російської мови, літератури та історії.
З 1995 р. працював у Ніжинській вищій школі
на посаді асистента кафедри історії України. З 1997
до 2000 р. навчався в аспірантурі кафедри історії слов’янських народів історичного факультету
Київського національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Саме у цей період за
порадою наукового керівника проф. М. П. Чернеги
Ю. М. Давиденко розпочав наукову роботу з проблем історії Польщі ХХ ст., зокрема польського руху
Опору в роки Другої світової війни. У 2008 р. захистив кандидатську дисертацію «Підпільні військові
організації руху Опору в Польщі 1939–1942 рр.».
У 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 рр. проходив
стажування в Інституті міждисциплінарних досліджень «Artes Liberales» історичного факультету Варшавського університету. Основні напрями наукових
досліджень: історія Польщі в роки Другої світової
війни; історія слов’янських народів; краєзнавчі розвідки з історії Чернігівщини. Автор понад 50 наукових
праць і чотирьох навчально-методичних посібників.

ДАВИДЕНКО
ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Випускник аспірантури (2000)
Доцент кафедри всесвітньої історії
та міжнародних відносин
Ніжинського державного університету
імені Миколи Гоголя
Кандидат історичних наук, доцент
Юрій Давиденко завжди з приємністю згадує про
часи навчання в аспірантурі, колег, які нині є відомими науковцями. А участь у наукових міжнародних
конференціях, що регулярно проводилися на історичному факультеті, стала значним підґрунтям для власних наукових пошуків.
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