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Н

ародився 12 серпня 1975 р. в м. Києві в
сім’ї Віталія Олександровича (1954 р.н.) та
Світлани Григорівни (1953 р.н.) Шеіних.
У 1990 р. здобув неповну середню освіту,
закінчивши школу № 114 м. Києва. З 1990 по
1993 р. навчався у професійно-технічному училищі № 32 м. Києва та отримав кваліфікацію
складальника корпусів металевих суден, електрозварювальника ручного зварювання ІІІ розряду.
З 1993 по 1995 р. працював на Київському суднобудівному-судноремонтному заводі. З 1995 р. обіймав посаду
охоронника у відділі державної служби охорони при Подільському районному управлінні Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в м. Києві в окремому
загоні охорони «Захист». У 1997 р. став членом Українського товариства мисливців та рибалок, де проводив активну роботу, формуючи первинний колектив, допомагав
у веденні мисливського господарства в мисливських угіддях товариства. Любов до рідної природи та історії мисливських традицій трофейного полювання головним
чином визначила освітньо-професійний шлях Олега Віталійовича. Впродовж 2005–2011 рр. він був студентом
біологічного факультету Запорізького національного університету за спеціальністю «Біологія», де здобув кваліфікацію біолога-мисливствознавця. Протягом 2014–2016 рр.
навчався в цьому ж університеті з метою здобуття освітньо-
кваліфікаційного рівня магістра мисливського господарства.
У 2007 р. почав працювати у студії художньої таксидермії
«Трофейний дім», де навчався обробляти продукцію полювання та виготовляти мисливські трофеї і предмети інтер’єру.
Сьогодні є провідним фахівцем студії з остеології виготовлення оформлення та оцінки мисливських трофеїв. У 2008 р.,
навчаючись на ІІІ курсі університету, отримав пропозицію від
керівництва Київського обласного Українського товариства
мисливців та рибалок про заміщення вакантної посади головного мисливствознавця.
Працюючи з 2008 р. головним мисливствознавцем та
продовжуючи навчатися, О. В. Шеін проводив активну трудову діяльність із ведення мисливського господарства районними підрозділами Київської області, а саме здійснював
допомогу в наданні у користування мисливських угідь, проведенні обліків чисельності мисливських тварин, проведенні біотехнічних заходів та охорони мисливської фауни
Київської обласної організації Українського товариства

мисливців та рибалок. Є головою профспілкової
організації Київської обласної організації Українського товариства мисливців та рибалок і бере активну участь у житті як штатних працівників, так
і організації загалом. За плідну трудову діяльність
отримав звання «Почесний член Українського товариства мисливців та рибалок».
Важливу роль у житті Олега Віталійовича відіграв Запорізький національний університет. У стінах
цього визначного навчального закладу він здобув якісну
вищу освіту, значно розширив світогляд, познайомився
з цікавими людьми, майстерними викладачами із багатим
досвідом у галузі мисливського господарства, а також усвідомив необхідність обраної професії для розкриття особистісного потенціалу.
За час навчання в університеті найбільше запам’яталося
дбайливе ставлення педагогів до студентів, їхня відповідальність і уважність під час викладення теоретичного матеріалу та застосування його на практиці.
Постійно підтримує зв’язки з альма-матер, зокрема для
підвищення рівня фахової діяльності направляє до університету директорів та єгерський склад районних підрозділів.
Також співробітництво Київського обласного мисливськорибальського виробничого об’єднання Київської обласної ради Українського товариства мисливців та рибалок
і Запорізького національного університету полягає в обміні досвідом щодо ведення мисливського господарства,
раціонального використання біологічних ресурсів, запровадження сучасних технологій, шляхів розвитку мисливської галузі, змін до природоохоронного законодавства.
Олег Віталійович захоплюється трофейним полюванням та полюванням із собаками лягавих порід, колекціонуванням предметів історії мисливства, мисливського
спорядження, знарядь лову та зброї; має колекцію аномальних трофеїв, добутих протягом IX–XX ст. на території
Європи та країн СНД, велику мисливську бібліотеку зарубіжних і вітчизняних авторів. У вільний час займається
реставрацією ретроавтомобілів радянського виробництва,
є постійним учасником авторетрозльотів та ретроралі, активно підтримує авторетрорух України.
Життєве кредо — «Досягати мети та виконувати свої
зобов’язання»
Найдорожчим життєвим скарбом вважає сім’ю — дружину Тетяну та донечок Олександру і Валерію.
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