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Н

ародився 7 квітня 1971 р. в с. Братолюбівка Добровеличківського району Кіровоградської області.
Батько, Олександр Іванович (1942 р. н.), — керівник відділку КСП ім. Котовського. Мати, Раїса Дмитрівна
(1944 р. н.), — головний економіст КСП ім. Котовського.
Упродовж 1978–1986 рр. О. О. Васільєв навчався у середній загальноосвітній школі, де закінчив вісім класів.
З 1986 до 1990 р. був студентом Дніпропетровського механічного технікуму, а згодом вступив на агрономічний факультет Уманського сільськогосподарського інституту.
Головними факторами під час вибору інституту, факультету та спеціальності стали місце розташування
і батьківські поради, адже тато й мама Олега багато років
присвятили аграрній справі. За словами Олега Олександровича, Уманський сільськогосподарський інститут відіграв
величезну роль у його житті, сформувавши наполегливого
юнака справжнім професіоналом.
Безмежну подяку висловлює майстерним педагогам
альма-матер. Викладачами, з якими було приємно працювати, отримуючи ґрунтовні знання, безумовно, є: Григорій
Миколайович Господаренко, який очолював кафедру агрохімії, декан агрономічного факультету Микола Васильович
Недвига, а також завідувач кафедри плодоовочівництва Володимир Васильович Заморський.
Професійну діяльність О. О. Васільєв розпочав у 1996 р.
агрономом КСП ім. Котовського. У 1997 р. призначений
директором ТОВ «Торговий Дім-Центр». У 2007 р. став
директором Селянського (фермерського) господарства

Олег Олександрович на полі СФГ «Васільєвої Р. Д.», 2019 р.

«Васільєвої Р. Д.», яким ефективно керує до сьогодні. Господарство займається вирощуванням зернових культур (окрім
рису), бобових культур і насіння олійних культур.
Олег Олександрович нагороджений грамотами від району та області, а також удостоєний ордена «За розвиток
овочівництва» у районі й області.
У вільний час захоплюється мисливством, риболовлею
та футболом. У часи студентства разом із командою брав
участь у змаганнях області та району, досягаючи значних
успіхів.
Турботливий сім’янин. Дружина, Наталія Валентинівна, є випускницею Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, зараз працює юристом.
Подружжя виховує трьох дітей: син Владислав (2004 р. н.) —
школяр, донька Софія (2009 р. н.) — також школярка, молодший син Андрій (2012 р. н.) цього року піде до першого
класу.
Життєве кредо О. О. Васільєва: «З повагою та добром
до людей».
З Уманським національним університетом садівництва
Олег Олександрович не втрачає зв’язку. Кожного року відвідує зустрічі з випускниками інституту й факультету, підтримує теплі стосунки.
З нагоди славного ювілею щиро вітає рідний виш із
175-річчям! О. О. Васільєв звертається до шановних викладачів: «Університет займає гідну позицію серед вищих
шкіл нашої держави, і цей ювілей — ще одна приємна нагода
відзначити Ваш високий професіоналізм, інноваційні підходи та самовіддану працю». Він наголошує, що багато науковців і педагогів університету, тисячі його випускників
зробили гідний внесок у розвиток української та світової
науки, стали активними творцями духовної та матеріальної культури України.
Сьогодні, за словами Олега Олександровича, високопрофесійний колектив університету працює над укріпленням наукового потенціалу нашої держави, готує
висококваліфіковані кадри для сучасного виробництва
в нових економічних умовах, для наукових досліджень
в аграрній галузі.
Наостанок О. О. Васільєв зичить дорогим педагогам невичерпного натхнення, великої наснаги, невтомного прагнення до пізнання та успіхів у щоденній роботі!
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