АВТОБІОГРАФІЯ
Прізвище______________________________Горбачук______________________________________
Імя____________Олександр______________по батькові____________Іванович________________
Народився в с. Плесецьке, Васильківського р-ну, Київської обл. 9 лютого 1961 року.
У 1979 році закінчив архітектурне відділення Республіканської художньої школи ім.
Т. Шевченка (м. Київ).
З 01.10. по 06.11.1979 року працював у Київському науково-дослідному і проектному
інституті містобудування на посаді техніка у науковому відділі.
З 1979 по 1981 роки служив в армії.
З 11.01 по 30.07.1982 року працював у Головному архітектурно-планувальному управлінні
Київського міськвиконкому на посаді в. о. архітектора-художника.
З 1982 по 1988 рік навчався в майстерні станкової графіки Київського державного
художнього інституту. Отримав кваліфікацію «художник-графік».
З 1988 по 1992 рік працював на Київському комбінаті «Художник», у графічній майстерні.
З 1993 по 2003 рік працював у ЗОШ І-ІІІст. №1 художнього профілю м. Ірпеня ім. А.С.
Макаренка. Викладав дисципліни: «Малюнок», «Живопис», «Композиція», «Історія мистецтв».
З 2001 по 2004 рік навчався в Інституті дистанційного навчання Національного
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Отримав кваліфікацію «учитель історії».
З 1992 по 2011 рік займався індивідуальною трудовою діяльністю: станковий і
монументальний живопис, дизайн інтер’єру, комп’ютерна графіка, графічні техніки.
З 2008 по 2011 рік навчався в Навчально-науковому Інституті магістерської підготовки та
післядипломної освіти ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» і отримав кваліфікацію
«спеціаліст з міжнародної економіки».
З жовтня 2011 року прикріплений як здобувач Університету економіки та права «КРОК»
наукового ступеня кандидата наук, зі спеціальності 21.04.01 – економічна безпека держави.
З 2013 працюю на посаді асистента кафедри міжнародних економічних відносин ВНЗ
«Університет економіки та права «КРОК».
На даному етапі викладаю дисципліни: «Міжнародна економіка», «Міжнародні економічні
відносини», «Міжнародна економічна діяльність України», «Економічна дипломатія в
міжнародній торгівлі».
Маю навички роботи з програмами: Word, Excel, Сorel DRAW, Adobe Illustrator, Adobe
Photoshop.
Одружений. Дружина - Ткаленко Еліна Сергіївна (1962 р.н.) – домогосподарка.
Син - Горбачук Василь Олександрович (1990 р.н.) асистент кафедри методології та
методики навчання фізико-математичних дисциплін вищої школи фізико-математичного
факультету НПУ імені М.П. Драгоманова.
Проживаю у Києві, по вул. Котельникова 17, кв. 61.
Горбачук О.І.

2016р.

