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Дротенко
Михайло Семенович
Випускник факультету плодоовочівництва
та виноградарства (1972)
Директор ПрАТ «Прикордонник».
Заслужений працівник сільського
господарства України

Н

ародився 16 листопада 1948 р. в с. Дивізія Татарбунарського району Одеської області.
Мама працювала в колгоспі, батько — на будівництві. Зростаючи на сонячній, квітучій Одещині,
Михайло Семенович змалку відчував палкий інтерес до
великої таємниці життя, до природи з її одвічною циклічністю та поривом до нового початку.
Після закінчення школи доля вивела Михайла Дротенка на несподіваний шлях: упродовж майже повного
навчального року, з листопада 1966 до серпня 1967 р., він
учителював у рідній Дивізійській середній школі. Виховувати та долучати до чарівного світу знань наступне
покоління непросто й цікаво. Та Михайло Семенович
відчував, що його покликання не в цьому. Його все ще
вабили зелені лани та квітучі сади — робота на землі.
Тому в 1967 р. М. С. Дротенко став студентом
Одеського сільськогосподарського інституту. Навчання
закінчив у 1972 р., здобувши фах агронома за спеціальністю «Плодоовочівництво і виноградарство». Сьогодні, згадуючи студентські роки, Михайло Семенович
вдячний викладачам рідного навчального закладу насамперед за добру практичну підготовку. Адже випускники ОДАУ в усі часи виходили з навчальних аудиторій
у широкий світ не зеленими теоретиками, а вже добрими практиками, готовими зітнутися зі справжніми
проблемами галузі. А саме це — першочергове завдання
першокласного вишу.

М. С. Дротенко з працівниками підприємства

Здобувши вищу освіту, Михайло Дротенко розпочав трудову діяльність на Миколаївщині — на посаді
старшого агронома-виноградаря винрадгоспу «Березанський», на якій працював упродовж 1972–1973 рр.
У травні 1973 р. Михайла Семеновича призначено головним агрономом винрадгоспу «Березанський»,
а в 1975 р. — його директором. Це господарство
М. С. Дротенко очолював упродовж шести років,
із 1975 до 1981 р.
А з 1981 р. й донині він обіймає посаду директора спочатку радгоспу «Прикордонник» а нині
ПрАТ «Прикордонник». Серед видів діяльності господарства, розташованого в приморському с. Рибаківка
Березанського району Миколаївської області, — не
тільки вирощування зернових та олійних культур,
а й виноградарство та тваринництво. Господарюють
у «Прикордоннику» з дотриманням технологій, що
на сьогодні, на жаль, рідкість, витримують сівозміну,
вносять органічні добрива.
За досягнення на професійній ниві М. С. Дротенко нагороджений почесним званням «Заслужений
працівник сільського господарства».
Крім успішної діяльності у сферах сільського господарства та бізнесу, Михайло Семенович Дротенко
займається й громадською роботою на благо вже рідної Миколаївщини, а зокрема Березанщини, де він
мешкає та працює понад 40 років. Був депутатом Березанської районної ради чотирьох скликань. Упродовж
чотирьох скликань його обирали депутатом Миколаївської обласної ради.
Одружений. Дружина Михайла Семеновича
Галина Володимирівна працює директором Рибаківської загальноосвітньої школи. У подружжя
троє дітей — доньки Оксана Михайлівна Рубцова (1975 р. н.) та Тетяна Михайлівна Артеменко
(1983 р. н.) і син Володимир Михайлович Дротенко
(1980 р. н.), нині серця дідуся та бабусі вже звеселяють онуки.
А Володимир Дротенко, як і батько, обрав благородний фах агронома, який також здобув у стінах
Одеського державного аграрного університету — найкращого навчального закладу сільськогосподарського
спрямування в нашій державі.
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