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Н

ародився 31 липня 1975 р. в м. Армянську (АР Крим).
Таємниці життя розкривав під мудрим наставництвом турботливих батьків — будівельника Олександра Сергійовича
та виховательки Валентини Андріївни Гончаренків.
Освітній шлях розпочав 15-річним юнаком у Дніпропетровському коледжі автоматики і телемеханіки, де навчався за спеціальністю «Програмування для
ЕОМ і обчислювальних систем». У 1994 р. отримав диплом із відзнакою, що засвідчив здобуття кваліфікації
техніка-математика-програміста.
В умовах розвитку ринкової економіки України існувала
нагальна потреба фахівців з вищою економічною освітою,
тому С. О. Гончаренко вирішив продовжувати навчання.
А зробити правильний фаховий вибір хлопцю допомогла
людина з великої літери і чудовий педагог Щербакова Ольга Валеріївна, яка була керівником його групи в коледжі,
а з 1998 р. працювала проректором з економічних і кадрових питань у Придніпровській державній академії будівництва та архітектури.
Саме велична будівничо-архітектурна академія, в стінах якої Сергій Олександрович навчався протягом 1994–
1999 рр. за спеціальністю «Економіка підприємства», стала
трампліном для його подальшого професійного зростання.
Після закінчення ПДАБА, у 1997–1999 рр. керував
компаніями, що спеціалізуються на виробництві та продажі комп’ютерної техніки, впровадженні та супроводі систем бухгалтерського обліку, розробці та монтажі
комп’ютерних мереж.
Наполеглива, цілеспрямована та самовіддана праця С. О. Гончаренка яскраво демонструється його багатою трудовою біографією наступних років. У 2000–
2004 рр. обіймав посаду менеджера Корпорації «НПІГ
«Інтерпайп». У 2004–2005 рр. працював заступником керуючого санацією щодо забезпечення поставок палива
і ресурсів ВАТ «Дніпроенерго». В 2005–2008 рр. Сергій
Олександрович працював головою Правління та керівником проекту ЗАТ «Красноперекопський склотарний
завод», де займався створенням і реалізацією інвестиційного проекту з будівництва сучасного склотарного
заводу в Криму.

З 2008 до 2010 р. обіймав керівні посади на виробничих
підприємствах та у фінансових установах.
У 2010 р. був призначений заступником голови Правління, керівником проекту ВАТ «Чернігівський завод радіоприладів». За цей час на підприємстві відбулися суттєві зміни та значно покращився його фінансовий стан.
Під керівництвом С. О. Гончаренка в 2012 р. підприємство вийшло з банкрутства та підписало мирову угоду
з основними кредиторами, що дала змогу зменшити збитки і отримати вперше за останні чотири роки операційний прибуток.
З 2012 по 2016 р. був заступником директора, керівником проекту та здійснював трудову діяльність на підприємствах, що входять до групи компанії «ДТЕК» і промислової
групи ПАТ «Донбасенерго».
Сергій Олександрович тримає руку на пульсі життя альма-матер, — і досі спілкується з майстерними педагогами
економічного факультету, які дали йому путівку в світ майбутньої професії.
У вільний час любить подорожувати. Він переконаний,
що найкраще пізнавати світ, мандруючи різними країнами.

Зустріч із викладачами рідного економічного
факультету з нагоди святкування 20-річчя від дати
його заснування
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