Джужук Микола Іванович народився 17 вересня 1945 року в селі Пляківка
Кам′янського району Черкаської області. В 1962 році закінчив Кам′янську
середню школу №1, того ж року поступив до Одеського державного
університету імені І. Мечнікова на історичний факультет. Закінчивши його у
1967 році за спеціальністю «учитель історії та суспільствознавства» приступив
до роботи в Баланівській ЗОШ І-ІІІ ст. на посаді учителя історії.
В 1969 році Миколу Івановича було обрано другим секретарем Бершадського
райкому комсомолу. Він вів активну агітаційну діяльність, був делегатом ХVII
з′їзду ВКСМ.
У 1988 році призначений начальником відділу освіти Бершадської
райдержадміністрації. Пропрацював на посаді до 2005 року. Але де б не
працював Микола Іванович – чи секретарем комсомолу, чи лектором, чи
начальником відділу – він завжди був учителем. Спочатку у Баланівській
школі, а з 1986 року у Бершадській ЗОШ І-ІІІ ст. №1, де і працював до 2015
року.
За час своєї педагогічної діяльності Джужук М.І. зарекомендував себе як
відповідальний, досвідчений педагог, ініціативний та умілий організатор. Він
адаптовує навчально-виховний процес відповідно до вікових та психологічних
особливостей учнів. Микола Іванович навчає учнів аналізувати історичні події,
логічно мислити, аргументувати свою думку і робити висновки. І досі вчитель
у постійному пошуку нових форм і методів навчання. Його урокам притаманні
різноманітність прийомів і форм навчальної діяльності, творчий настрій,
співпраця з учнями, доброзичливість.
Для формування навичок правової освіти та культури у молодого покоління
педагог налагодив співпрацю з працівниками прокуратури та правоохоронних
органів. Джужук М.І. навчає дітей історії та правознавства через призму
самосприйняття, активно використовуючи методи інтенсивного навчання,

пошукову та дослідницьку діяльність учнів, що дає значні результати. Багато
його учнів вступило до вищих навчальних закладів історичного та юридичного
напрямків. За час педагогічної діяльності Микола Іванович підготував 43
призери обласних олімпіад з історії та права та одного республіканського
призера.
Серед його учнів: аспірант Київського національного університету ім.. Т.
Шевченка – Мельниченко Руслан, кандидат юридичних наук, викладач права
університету культури М.Поплавського - Брикуля Тамара, доктор історичних
наук, викладач права національної податкової академії м. Ірпінь – Кузьменко
Володимир.
За вагомий особистий внесок у розбудову освітньої галузі та досягнення на
педагогічній ниві у 1999 році йому присвоєно звання «Заслужений працівник
народної освіти України» (№ 1255 від 01.10.1999 року).

