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Н

ародився 5 серпня 1980 р. в с. Лимани Березанського району Миколаївської області
в сім’ї Михайла Семеновича та Галини Володимирівни Дротенків. Батько працював директором
винрадгоспу «Березанський», мати — вчителем.
Закінчивши із золотою медаллю Рибаківську загальноосвітню школу, Володимир Дротенко вступив
на факультет плодоовочівництва та виноградарства
Одеського сільськогосподарського інституту. Вирішальним у виборі професії став авторитет батька: агроном-винар за освітою, Михайло Семенович змалку
прищеплював синові любов і повагу до свого фаху.
Чималу вагу його голос мав і у виборі навчального закладу, адже сам як випускник ОДАУ завжди схвально
та захоплено відгукувався про свою альма-матер,
беззаперечний професіоналізм її викладачів і високий рівень навчання. Опісля Володимир Михайлович жодного разу не пошкодував про своє рішення:
здобувати освіту в станах ОДАУ було дуже непросто,
але неймовірно цікаво. Найперше завдяки викладачам, кожен із яких був чудовим фахівцем-предметником і дуже неординарною особистістю, еталоном для
студентів.
Навчання Володимир Дротенко закінчив із червоним дипломом у 2002 р., здобувши ступінь магістра
за кваліфікацією «Плодоовочівництво і виногра
дарство».
У липні того ж року розпочав трудову діяльність на
посаді старшого агронома-виноградаря ВАТ «Прикордонник». З 2005 р. і донині В.С. Дротенко — заступник
директора ПрАТ «Прикордонник». Чудовий фахівець
і невтомний ентузіаст улюбленої справи, сьогодні Володимир Михайлович відповідає за інноваційний
розвиток господарства, його відповідність вимогам
сучасності. Нині ПрАТ «Прикордонник» займається
не тільки зерновими й олійними культурами, підприємство активно розвиває виноградарство, а ще — чи
не єдине на Березанський район — м’ясо-молочне
тваринництво.
Займається Володимир Дротенко й активною
громадською діяльністю, був депутатом Березанської районної ради VI скликання, у 2017 р. обраний депутатом Кобливської сільської ради. У колі

зацікавлень Володимира Михайловича як громадського діяча — інтереси жителів рідної Березанщини, зокрема, питання розвитку освіти, туризму,
інфраструктури.
Одружений. Дружина Володимира Михайловича Тамара Михайлівна — вчитель Рибаківської
ЗОШ. Подружжя виховує трьох дітей: доньку Вероніку
(2004 р. н.) та синів Володимира (2008 р. н.) і Михайла
(2017 р. н.). Вільний час Володимир Дротенко присвячує активному відпочинку та заняттям спортом, зокрема, футболу та тенісу. Грає у футбольній першості
Березанського району.
Володимир Михайлович переконаний, що
знання та вміння, здобуті у стінах рідного вишу, досі
є міцною та надійною основою його професійної діяльності. За це він палко вдячний викладачам, фахівцям екстра-класу та неперевершено майстерним
педагогам, які давали студентам не тільки чудові
академічні знання, а й добру практичну підготовку.
Нині, коли ОДАУ стоїть на порозі сторічного ювілею, він бажає рідному університету подальшого
процвітання та нових злетів, його професорськовикладацькому колективу — наснаги до все нових
і нових академічних і педагогічних звитяг, а студентам — витривалості та наполегливості на тернистому, але чудовому життєвому шляху, який вони для
себе обрали.

Володимир Михайлович із сім’єю на відпочинку

191

4--

_.indd 191

04.07.2018 16:05:24

