Л І Т О П И С В И П У С К Н И К І В – Н А Ц І О Н А Л Ь Н И Й Т РА Н С П О Р Т Н И Й У Н І В Е Р С И Т Е Т – 7 0

ПРИХОДЬКО
Олександр Олексійович
Випускник механічного
факультету (1984)
Голова Вишгородської районної
державної адміністрації
Київської області

Н

ародився 4 лютого 1960 р. у с. Андріївка Вишго- ломєєва. Олександр Олексійович вдячний долі за те, що
родського району на Київщині. Батько, Олексій навчався під керівництвом талановитого педагога, виклаКлавдійович (світлої пам’яті), працював секретарем дача фізичного виховання Миколи Леонтійовича Бігуса.
сільської ради, а мама, Катерина Григорівна, — різнороДосі підтримує зв’язок зі своїм однокурсником —
бочою у радгоспі «Комунар» с. Любимівка. Нині вона пе- полковником міліції Анатолієм Сергійовичем Павловсьребуває на пенсії.
ким, який працював першим заступником начальника
Любов до техніки з’явилася не випадково: Олександр департаменту ДАІ України. Спілкується з доктором
Приходько зростав у селі, тож змалку розумів важливу технічних наук Олександром Феліксовичем Іткіним,
роль механізованих машин у нелегкій праці колгоспників. сільським головою одного із сіл Черкаської області ВіктоПротягом 1979–1984 рр.він здобував освіту у КАДІ (спе- ром Миколайовичем Магльованим та багатьма іншими.
ціальність «Будівельні і дорожні машини та устаткування»).
Після закінчення інституту О. О. Приходько працю«Навчання в інституті — це, крім здобутих знань, ще вав слюсарем, водієм, інженером-механіком та головним
й неоціненний життєвий досвід, — розповідає Олек- інженером у радгоспі «Комунар» с. Любимівка Вишгосандр Олексійович. — Тут я виробив навички відстою- родського району. Упродовж 1989–1995 рр. був директовати своє місце в соціумі, навчився переконувати, здобув ром радгоспу «Зоря (с. Рови Вишгородського району),
перший професійний досвід, який ставав мені у нагоді а з1995 до 2005 р. — першим заступником голови Вишна різних посадах протягом усього життя».
городської райдержадміністрації. Протягом подальших
У стінах КАДІ він познайомився з багатьма людьми, п’яти років він займався підприємницькою діяльністю.
різними культурами та звичаями. Одним із найяскраві- З 2010 р. — голова Вишгородської райдержадміністрації.
ших епізодів студентського життя стала практика після
Олександр Олексійович щасливий у шлюбі. Разом із
першого курсу, яку студенти механічного факультету дружиною Вірою Іванівною виховав доньку Катерину
проходили у радгоспі на острові Сахалін. «Безліч вра- (військовослужбовець) та сина Івана (студент).
жень та емоцій у нас, студентів-першокурсників, виклиСвій вільний час О. О. Приходько присвячує активкали клімат і природа острова, які суттєво відрізнялися ному відпочинку. Із задоволенням грає у футбол і гандвід звичних нам, — згадує він. — Ми брали участь у бол. Крім того, серед його захоплень особливе місце
будівництві приміщень ферми. Я мав посвідчення належить біатлону.
механізатора, тому працював на тракторі Т-16».
Професійне і життєве кредо Олександра ОлексійоПісля другого курсу на громадських засадах був вича: «Служити людям!».
фізоргом механічного факультету. Цей підрозділ КАДІ постійно посідав призові місця
на спортивних змаганнях серед інших
факультетів інституту.
По завершенні третього курсу О. О. Приходько проходив практику на Кременчуцькому
автомобільному заводі, де працював слюсарем.
«Неможливо передати словами враження від
участі у створенні вантажівок-велетнів!» — захоплено розповідає він. Після четвертого курсу
Олександр Приходько став членом інтернаціонального загону у Чехословаччині.
Він з особливою вдячністю згадує чуйних,
добрих людей — своїх наставників: декана
факультету Віталія Дмитровича Шевченка та Громадський актив Вишгородщини під час урочистостей із нагоди
його заступника Юрія Михайловича Варфо40-річчя Вишгородського району, 2013 р.

326

