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Н

ародився 27 червня 1985 р. в с. Гордіївка Тростянецького району Вінницької області. Змалечку
трудився на землі, допомагаючи батькам, а згодом,
на літніх канікулах, працював у колгоспі (меншим — пас корів, а дорослішим — у тракторній бригаді). Такий підробіток
значно вплинув на вибір юнаком майбутньої сфери фахової діяльності; Сашко переконався, що його покликання —
сільське господарство.
На той час старший брат О. О. Цвігуна саме закінчував
Уманський державний аграрний університет. Він і порадив хлопцеві вступати до одного з найкращих вищих навчальних закладів Батьківщини. Попри деякий страх взагалі
їхати з дому, Олександр зробив рішучий крок і в 2002 р.
став студентом УДАУ за спеціальністю «Менеджмент
організації».
Яскравим випадком студентства вважає практику зі збирання яблук в університетському саду, адже тоді його дружна
група зібрала найбільше плодів. Студенти навчилися бути
єдиним цілим — доброзичливою, злагодженою командою.
Радісно згадує цікаву пропозицію викладачів провести
заняття в парку «Софіївка». Юнаки та дівчата йшли в китайську альтанку, де й засвоювали з уст педагога необхідні
знання. Зауважує, що це було дуже приємно, оскільки студенти відчували довіру викладача, вільно дискутували та висловлювали свої думки з теми.
Добре пам’ятає викладача, який приходив на лекцію
тільки з крейдою, без жодних книжок чи власних записів, і завжди проводив пару якнайліпше. Наступного разу
обов’язково продовжував з того самого речення, на якому завершив минуле заняття. Він знав усіх на потоці, а після лекції
напроти прізвищ студентів у своєму журналі робив помітки:
хто спав — малював подушку, а хто розмовляв — мікрофон.
Прізвища цього загадкового педагога О. О. Цвігун не називає (можливо, хтось його впізнає за промовистим описом).
У повсякденній роботі Олександр Олександрович часто
використовує інформацію, почуту на лекціях висококваліфікованих викладачів альма-матер, серед яких: С. М. Колотуха,
Г. О. Коваленко, Б. С. Гузар, П. Г. Копитко, І. І. Побережець,
Н. О. Вернюк, керівник його дипломної роботи В. М. Кепко.
Трудову діяльність О. О. Цвігун розпочав у Головному
управлінні агропромислового розвитку Київської облдержадміністрації із посади економіста. Набувши досвіду, став

головним спеціалістом відділу фінансово-кредитного забезпечення, зокрема допомагав сільськогосподарським підприємствам Київської області отримати бюджетні кошти
на розвиток сільського господарства (тваринництво, рослинництво та виноградарство).
З часом роботу Олександра Олександровича помітили
в Міністерстві аграрної політики та продовольства України
й запросили на посаду головного спеціаліста Управління внутрішнього аудиту. Згодом його призначили головним спеціалістом Департаменту фінансово-кредитної політики та
бухгалтерського обліку. В період діяльності в міністерстві нагороджений подяками та грамотами за вагомий вклад у сільське господарство України. Сьогодні працює заступником
начальника відділу Державної аудиторської служби України
(напрям роботи пов’язаний із сільським господарством).
Водночас із виконанням службових обов’язків, навчався
в НУБіП України, здобувши кваліфікацію магістра державної служби, а також в УБС НБУ, здобувши кваліфікацію магістра банківської справи.
Безперечно, важливу роль у житті О. О. Цвігуна відіграла
вища освіта УДАУ. Освітній багаж став міцним фундаментом
його фахового успіху. Зазначає, що особливо в перший рік
своєї трудової діяльності діставав конспекти з тих чи інших
предметів, де шукав відповідь на проблему, яка виникала.
Нині Олександр Олександрович активно спілкується
з одногрупниками та випускниками з потоку, а також із викладачами УНУС, яких ще пам’ятає студентами вишу.
Захоплюється футболом і плаванням, відкрив для себе
велоспорт, що справді загартовує та спонукає до руху вперед.
Також читає книги.
Одружений, виховує п’ятирічного сина, який часто прислухається до розмов татка зі студентськими друзями й постійно запитує про ту чи іншу ситуацію.
Життєве кредо: «Немає таких перешкод у житті, яких
ми не могли б здолати».
Зі сторінок іміджевого видання О. О. Цвігун щиро вітає
рідний університет зі 175-річчям, відзначаючи високий професіоналізм, інноваційні підходи та самовіддану працю майстерних викладачів закладу. Наголошує, що багато педагогів
вишу, тисячі його випускників зробили гідний внесок у розвиток української та світової науки, стали активними творцями духовної та матеріальної культури України.
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