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Н

ародився 1978 р. в м. Харкові в сім’ї робітників.
Мати, Марія Яківна, виховувала Дмитра самостійно у зв’язку із трагічною загибеллю батька,
Олексія Пилиповича, в автокатастрофі у 1980 р.
Фаховий напрям юнак обрав ще в 1995 р., вступивши
після закінчення школи на денне відділення Чугуєво-Бабчанського лісового технікуму за спеціальністю «Мисливство і звірівництво», який закінчив у 1997 р. з відзнакою.
Дмитро вже тоді розпочав свою трудову діяльність у Бабаївському лісництві «Жовтневе ДЛГ», де пройшов шлях
від лісоруба до головного спеціаліста відділу мисливського
господарства Харківського обласного управління лісового
та мисливського господарства.
У той час до підприємства, де працює і нині, поштою надійшла реклама Запорізького національного університету,
в якій висвітлювалися можливі напрями навчання. З легкої
руки тодішнього начальника управління Д. О. Овчаренка
Д. О. Бугло визначився із вибором вищого навчального закладу, про який жодного разу не пошкодував.
Так, упродовж 2002–2008 рр. був студентом біологічного факультету ЗНУ, після закінчення якого здобув ОКР
«магістр» із кваліфікацією «мисливствознавець». Дмитро
Олексійович зазначає: «Період навчання в університеті
є найкращими роками в моєму житті, про які можна написати книгу або зняти фільм». Яскравим спогадом студентства є тримісячна практика на острові Бірючий, коли
студенти жили в наметах, вивчали життя тварин у природі,
а не з книжок в аудиторії, в яких записано чужий досвід
і чуже бачення процесів, що відбуваються навколо. Перед
виїздом на практику група складала список добового раціону харчування і згідно з цим списком було закуплено
основні продукти на весь період практики. Викладачі
альма-матер кажуть, що цим списком студенти користуються досі.
За час навчання група і викладачі стали єдиною сім’єю.
Велику подяку за досвід, розуміння і батьківське піклування
висловлює В. І. Домнічу, О. М. Войтович, В. В. Петриченку,
Н. І. Лебедєвій, В. Ю. Вовченку та багатьом іншим викладачам університету, які давали вихованцям частинку своєї
душі, головним чином вплинули на формування світогляду,
спрямованого на успіх. Низький їм уклін.
Важливу роль у житті Дмитра Олексійовича відіграла
освіта Чугуєво-Бабчанського лісового технікуму та Запорізького національного університету. Він щасливий, адже

його хобі, захоплення природою, є його професійною діяльністю. Зазначає, що в ЗНУ він зустрів свою дружину,
а також нових друзів, однодумців.
Сьогодні Д. О. Бугло підтримує зв’язок із рідним університетом, зокрема навчається в аспірантурі вишу, періодично
спілкується з викладачами та друзями-одногрупниками.
Нагороджений почесною відзнакою «За бездоганну
службу в державній лісовій охороні України за Х років».
Також має інші грамоти та відзнаки за трудові досягнення
в галузі.
Дмитро Олексійович захоплюється всіма видами відпочинку на природі. Найбільше полюбляє риболовлю.
Крім того, часто займається спортивним полюванням,
особливо індивідуальним, коли є можливість на власні очі
побачити тварин у їхньому природному середовищі, особливості поведінки та взаємовідносин як між тваринами одного виду, так і різних.
Щасливий у шлюбі. Дружина в 2006 р. закінчила філологічний факультет ЗНУ (кваліфікація «філолог, викладач
української мови та літератури»). Подружжя виховує сина
та красуню-донечку.
Життєве кредо: «Намагайся ставитися до людей так,
як бажаєш, щоб ставилися до тебе». Улюблений вислів:
«Голову маєш не для того, щоб шапку носити».

Група мисливствознавців разом із викладачами після складання
державного іспиту з метою здобуття ОКР «спеціаліст»
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