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Народився 8 жовтня 1974 р. в м. Джаркургані 
(Узбекистан). З 1977 р. проживає в Україні.

У 1996 р. Рустам Борисович закінчив історич-
ний факультет Кіровоградського педагогічного інс-
титуту імені Володимира Винниченка. Ще тоді 
він зрозумів, що «знання — сила», тому вирішив 

 здобути другу вищу освіту. Так, у 2001 р. став випус-
кником факультету післядипломної освіти Націо-
нального педагогічного університету імені Михайла 
Драгоманова за спеціальністю «Правознавство». 

У 2000 р. займався юридичною практикою у 
м. Кіровограді, зокрема захищав інтереси фізичних 
та юридичних осіб у цивільних та господарських 
справах; брав участь у справах про банкрутство. 

З 2003 р. співпрацює з Міжнародною інвестицій-
ною групою «Solway», що займається інвестуванням 
металургійних та гірничих підприємств у різних 
країнах світу. З 2004 р. працює і проживає у м. Києві, 
очолює юридичну фірму ТОВ « Юрінсайд». У цьому 
ж році отримав свідоцтво про право на заняття адво-
катською діяльністю. 

З 2005 р. є членом дирекції одного з підприємств 
«Solway» в Україні — ТОВ «Побужський фероні-
келевий комбінат», де обіймає посаду заступника 
генерального директора з правових питань. 

З 2006 р. і до сьогодні обіймає посаду голови 
постійно діючого Третейського суду при  Українській 
асоціації виробників феросплавів та іншої елек-
трометалургійної продукції; бере активну участь 
у роботі асоціації, заходах, які вона проводить як в 
Україні, так і за її межами.

Має чудову сім’ю. Разом із дружиною виховує 
сина та дві доньки. У вільний час займається фіт-
несом, бігом і плаванням. Любить подорожувати, 
активно відпочивати та спілкуватися з цікавими 
людьми.

ДЖАМГУРОВ 
Рустам Борисович
Випускник факультету 
післядипломної освіти (2001)

Заступник генерального директора 
з правових питань ТОВ «Побужський 
феронікелевий комбінат»

Народилася 16 червня 1973 р. в с. Козацьке Коно-
топського району Сумської області. Мати, Ганна Іва-
нівна Жукова, працювала вчителем математики й, 
наслідуючи її приклад, Галина Вікторівна також обрала 
професію педагога. У 2005 р. вона стала студенткою 

Інституту розвитку дитини Національного педагогіч-
ного університету імені М. П. Драгоманова, який із 
відзнакою закінчила в 2009 р., здобувши базову вищу 
освіту за напрямом підготовки «Педагогічна освіта» 
та кваліфікацію бакалавра педагогічної освіти; вихо-
вателя дітей дошкільного віку з правом проведення 
занять англійською мовою. У 2009–2011 рр. навчалася 
в магістратурі названого Інституту, із відзнакою закін-
чивши яку, здобула кваліфікацію магістра педагогічної 
освіти, викладача дошкільної педагогіки та психології.

Галина Вікторівна з великою вдячністю та любов’ю 
згадує улюблених викладачів, зокрема керівника своєї 
магістерської роботи, д-ра філос. наук, проф. Ольгу 
Петрівну Кивлюк і наставника в науково-дослідниць-
кій роботі канд. пед. наук, проф., акад. Академії педа-
гогічних і соціальних наук Таніту Іванівну Люріну 
(Мороз), випускницю НПУ ім. М. П. Драгоманова 
1980 р.

Із 2007 р. Г. В. Жукова працює на посаді вихова-
теля ДНЗ № 31 Дарницького р-ну м. Києва. Займа-
ється й активною науковою роботою, має 20 публіка-
цій, здійснює дисертаційне дослідження «Моральне 
виховання старшокласників у загальноосвітніх шко-
лах України (друга половина ХХ століття)» під 
керівництвом  канд. пед. наук, доц. Н. А. Молоди-
ченко. Педагогічне кредо Галини Вікторівни: «Тво-
рити, пробувати, шукати та розвиватися».

Одне з найбільших захоплень Г. В. Жукової — 
вивчення духовної культури. Вільний час вона при-
свячує також в’язанню та спорту.
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