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Васильович

На ро див ся 19 ве рес ня 1972 р. у м. Пол таві в сім’ї 
інже не ра-конструк то ра Ва си ля Яки мо ви ча й 
інже не ра-тех но ло га На талії Юріївни Іванін. 

Бать ки при ще пи ли Олек са нд рові Ва силь о ви чу лю бов до 
точ них на ук, нав ча ли мис ли ти логічно, роз ви ва ли й 
абстра кт не мис лен ня. То му пот ре ба технічної твор чості 
з ранніх років ста ла не одмінним ат ри бу том йо го жит тя. 

Влас не, са ме во на зу мо ви ла і про фесійний вибір. Ад же, 
здо бу ва ю чи в 1989–1994 рр. в гу манітар но му виші — Пол-
тавсь ко му пе да гогічно му інсти туті імені В. Г. Ко ро лен ка 
— гу манітар ний фах учи те ля за галь но технічних дис-
циплін, Олек сандр Ва силь о вич Іваніна мав мож ливість 
вив ча ти й точні на у ки, бо дру гою спеціальністю бу ла 
ме ханізація сільсь ко го гос по да р ства. Са ме то му він час то 
із вдячністю зга дує де ка на фа куль те ту Ми ко лу Ми ко лайо-
ви ча Ніко лаєва, зав дя ки про фесіоналізмові й надз ви чайній 
ви мог ли вості яко го сту ден ти дос ко на ло опа но ву ва ли неп-
рос тий пред мет — ви щу ма те ма ти ку, а це не а би як до по ма-
га ло в по даль шо му ос воєнні технічних на ук.

Пізніше О. В. Іваніна здо був іще дві вищі освіти: за 
нап ря мом «Дер жав не уп равління» в Національній ака-
демії дер жав но го уп равління при Пре зи ден тові Ук раїни 
та за нап ря мом «Будівницт во та місь ке гос по да р ство» в 
Пол тавсь ко му національ но му технічно му універ си теті 
ім. Ю. Конд ра тю ка.

Тру до ву діяльність Олек сандр Ва силь о вич роз по чав 
іще в сту дентські ча си, пра цю вав учи те лем се редньої 
шко ли № 11 м. Пол та ви. Од нак че рез півро ку після здо-
бут тя дип ло ма він змінив місце ро бо ти та про фесію.

У 1996 р. О. В. Іваніна став при ват ним підприємцем, 
спеціалізу вав ся на про ве денні ре мо нт них і будівель них 
робіт, зок ре ма й у місцях із уск лад не ним дос ту пом. Ме то-
дом, яким пос лу го ву вав ся в ро боті Олек сандр Ва силь о-
вич, був про мис ло вий альпінізм — ціка ва, а на час ще й 
ек зо тич на та вель ми зат ре бу ва на спеціальність. Спер шу 
пра цю вав са мо туж ки, зго дом з’яви ли ся парт не ри, з яки-
ми здійсни ли чи ма ло ціка вих і не ор ди нар них про ектів.

Роз ви ва ю чи бізнес у га лузі будівницт ва, Олек сандр 
Іваніна не по ли шав і пе да гогічної діяль ності. В 1997 р. 
ра зом із од но дум ця ми ство рив ди тя чо-юнаць ку ор ганізацію 
«Крок», яка зай ма ла ся по зашкіль ною ро бо тою з діть ми за 
профіля ми «Спор тив ний ту ризм» і «Ря ту валь на спра ва».

Зай мав ся О. В. Іваніна й гро мадсь кою ро бо тою. Він 
зас ну вав і до 2010 р. очо лю вав Пол тавсь кий об лас ний 

бла годійний фонд «Фонд роз вит ку гро ма ди «Ініціати ва». 
В ме жах діяль ності фон ду, спря мо ва ної на підтрим ку й 
роз ви ток ініціатив місце вих гро мад, бу ли ре алізо вані 
чис ленні успішні про ек ти.

Ще у сту дентські ча си Олек сандр Ва силь о вич Іваніна 
ак тив но ціка вив ся політи кою, був учас ни ком національ-
них рухів по межів’я 80-90 рр. ХХ ст. На по чат ку ХХІ ст., 
відчу ва ю чи, що має ба га то ціка вих ідей що до мо дернізації 
рідної Пол тав щи ни й дос татній за пас міцності для то го, 
аби втіли ти їх у жит тя, успішний підприємець Олек сандр 
Іваніна зно ву звер нув ся до політич ної діяль ності. У 2010 р. 
він був приз на че ний пер шим зас туп ни ком го ло ви Пол-
тавсь кої район ної дер жав ної адміністрації. Сь о годні 
Олек сандр Ва силь о вич ви ко нує обов’яз ки го ло ви 
 Пол тавсь кої рай дер жадміністрації. Та кож є де пу та том 
 обл ра ди.

Олек сандр Ва силь о вич вва жає, що го лов не зав дан ня 
будь-яко го ви шу — нав чи ти вчи ти ся, ад же знан ня нічо го 
не варті, як що лю ди на не вміє пра цю ва ти з ни ми: роз-
ви ва ти, пог либ лю ва ти, зна хо ди ти прак тич не зас то су-
ван ня. Рідно му універ си те ту він вдяч ний най пер ше за 
те, що в йо го стінах завж ди доб ре вміли при щеп лю ва ти 
та роз ви ва ти лідерські якості сту дентів, їхні ор ганіза-
торські здібності, вміння пра цю ва ти в ко лек тиві —  
та лан ти, ду же потрібні в про фесійній діяль ності та в 
житті за га лом. 

Олек сандр Іваніна має ба га то різно манітних упо до-
бань і зацікав лень, але най важ ливішим між них вва жає 
за хоп лен ня ур баністи кою, яку сприй має як поєднан ня 
соціаль них та інже нер но-пла ну валь них ас пектів бут тя 
міста. Са ме прист расть до ур баністи ки сво го ча су спо ну-
ка ла йо го здо бу ти місто будівну освіту. А гу манітар на 
ба за, знан ня людсь кої й суспіль ної пси хо логії, от ри мані 
в ПНПУ ім. В. Г. Ко ро лен ка, доз во ля ють Олек са нд рові 
Ва силь о ви чу глиб ше аналізу ва ти ур баністичні про це си, 
про це си містоп ла ну ван ня та їх вплив на сприй нят тя 
лю ди ною місь ко го прос то ру.

Не ос таннє місце у спис ку хобі О. В. Іваніни зай ма-
ють та кож альпінізм і гірсь кий ве лос порт. Сь о годні він 
пра цює над про ек том роз вит ку ве ло ту рис тич ної інфра-
ст рук ту ри   в Пол тавсь ко му районі.

Дру жи на Олек са нд ра Ва силь о ви ча Те тя на Юріївна 
Іваніна — та кож ви хо ван ка ПНПУ ім. В. Г. Ко ро лен ка, 
ви пу ск ни ця пе да гогічно го фа куль те ту.
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