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Н

ародився 25 серпня 1977 р. в м. Запоріжжі в сім’ї реклами. 5 серпня 2002 р. перейшов у спортивний компОлександра Григоровича (працівник Міністерства лекс «Мотор Січ» на посаду адміністратора гандбольвнутрішніх справ України) та Олександри Михай- ної команди «Мотор». Із 2009 р. — начальник команди.
лівни (медсестра) Карпущенків. У 1994 р. із золотою ме- З 2006 р. — супервайзер з маркетингу Європейської федерадаллю закінчив місцеву середню школу № 35.
ції гандболу. В 2015 р. закінчив Запорізький національний
Свою професійну спрямованість визначив ще під час технічний університет (магістр маркетингу).
навчання у школі. Незважаючи на відмінні показники
Д. О. Карпущенко відзначає велику роль у своєму житті
в точних науках, душею відчував, що його покликання — Запорізького державного університету, навчання в якому
іноземні мови. Після першої невдалої спроби вступу не зне- вважає одним із найзахоплюючих, найцікавіших і найвірився і вже через півроку, пройшовши курс навчання на хвилюючих періодів у житті. Лише участь у Клубі веселих
підготовчому відділенні Запорізького державного універ- і кмітливих, як він висловлюється, перевернула його життя
ситету, таки підкорив жадану освітню вершину.
з ніг на голову. Крім ґрунтовних знань, в університеті ДмиВпродовж 1995–2000 рр. Д. О. Карпущенко навчався тро Олександрович зустрів багато друзів і знайомих, отрина факультеті іноземної філології (спочатку — романо- мав перший досвід дорослого життя, досяг перших вагомих
германської філології) Запорізького державного універси- успіхів і зазнав перших серйозних розчарувань. Власне
тету, після закінчення якого здобув кваліфікацію «вчитель професійне становлення та кар’єрне зростання без уніанглійської мови та літератури, вчитель німецької мови».
верситетського трампліна не уявляє, адже знання, уміння
Найяскравішим у студентському житті вважає участь і навички, які сформувалися під час студентства, стали гопротягом п’яти років у іграх Клубу веселих і кмітливих ловними запоруками його фахового успіху.
у складі як факультетської, так і команди університету на
Сьогодні ПАТ «Мотор Січ» активно співпрацює із
фестивалі в м. Сочі, іграх першої ліги
Запорізьким національним універв містах Воронежі та Донецьку. Заситетом і надає посильну допомогу
значає, що спільно з факультетською
з різних питань як студентам, так
командою виграв Кубок мера, органіі викладачам вищого навчального
зований під патронатом міського гозакладу.
лови Запоріжжя О. В. Поляка, в якому
У вільний час, окрім спорту,
брали участь вищі навчальні заклади
який, на щастя, є професійною діяльЗапоріжжя та області.
ністю Дмитра Олександровича, захоНауково-педагогічний колектив
плюється рибальством, подорожує та
альма-матер Дмитро Олександрович
спілкується з друзями.
називає блискучим, неперевершеним
Щасливий у шлюбі. Разом із друу своїй діяльності. Зауважує: «На мою
жиною Оксаною (приватний підпридумку, вони заслуговують окремої книги
ємець) виховує сина Євгена, який
і відзначити когось окремо було б ви
навчається в гімназії № 93; окрім виявленням неповаги стосовно інших.
вчення іноземних мов, також здобуТому низький уклін абсолютно всім
ває знання в комп’ютерній академії
викладачам, котрі навчали і спря
«ШАГ». Рідна і двоюрідна сестри
мовували на правильний шлях часто
Д. О. Карпущенка Нінель та Ірина
неслухняну студентську аудиторію».
в різні роки закінчили юридичний
Після закінчення Запорізького
факультет Запорізького національдержавного університету почав працюного університету.
вати на ПАТ «Мотор Січ» інженером
Життєве кредо Дмитра Олексану відділі науково-технічної інформадровича: «Будь чесним із собою та отоФінал Чотирьох Ліги Чемпіонів — головна
ції, бюро технічної інформації та подія клубного гандболу, м. Кельн (Німеччина) чуючими, як би це не було складно».
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