УМАНСЬКИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ

Н

ародився 28 жовтня 1956 р. в с. Джуринці Немирівського району Вінницької області.
Батько — Сергій Романович. Мама — Анастасія
Купріянівна.
У 1977 р. вступив до Уманського сільськогосподарського інституту. Це був свідомий вибір хлопця, адже
зростав у родині потомствених хліборобів. Навчався
старанно, розумів, що набуті в інституті знання неодмінно знадобляться в подальшому житті. З великою
шаною згадує викладачів альма-матер: Миколу Васильовича Недвигу, Анатолія Пилиповича Бутила, Олександра
Олександровича Олійника. І сьогодні в пам’яті Михайла
Сергійовича відтворюються яскраві сторінки його участі
в студентських сільськогосподарських загонах «Золота
Нива», будівництві профілакторію навчального корпусу.
Він відзначає: «Студентські роки — найяскравіша пора,
яку, на жаль, не повернути назад. Ми всі були повні життєвої енергії, вистачало сили як на навчання, так і на
відпочинок».
Після закінчення інституту в 1982 р. М. С. Бомко працював головним агрономом колгоспу «Україна» в смт Ситківці, де зарекомендував себе прекрасним фахівцем. І вже
за три роки його призначили головою колгоспу ім. Шевченка с. Джуринці. На цій посаді пропрацював довгі десять
років і пройшов усі випробовування, пов’язані з переформатуванням на початку незалежності України. Протягом
2000–2010 рр. — заступник голови СТОВ «Віта» с. Велика
Кропивна. З 2010 р. працює в ТОВ «ПК «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ».
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М. С. Бомко — щасливий сім’янин. Дружина Павліна Степанівна — завідувачка дитячої установи.
Подружжя виховало двох синів, які також пішли батьковою стежиною. Старший Олександр (1977 р. н.)
та молодший Сергій (1983 р. н.) закінчили агрономічний факультет Уманського сільськогосподарського інституту.
Михайло Сергійович і сьогодні підтримує тісний
зв’язок із рідним університетом. Старається не пропускати зустрічі випускників, любить спілкуватися з викладачами, одногрупниками. З нагоди ювілею рідного
навчального закладу бажає йому подальшого процвітання,
а викладачам міцного здоров’я, творчого натхнення та
витримки.

Н

ародився 6 січня 1959 р. в с. Танське Уманського
району. Батько — Іван Антонович. Мати — Марія
Талемонівна. З дитинства О. І. Колесник бачив,
як його рідні трудилися на землі, вирощуючи сільськогосподарську продукцію, а також займалися тваринництвом.
Цей фактор і вплинув на вибір його професії. Тому і вступив
на агрономічний факультет Уманського сільськогосподарського інституту, слава про який ходила навкруги. Із подякою згадує улюблених викладачів інституту, яких називає
старшими товаришами: Миколу Васильовича Недвигу, Ніну
Іванівну Бардіш, Євгенія Петровича Коваля. Саме вони своїми мудрими порадами й завзяттям заклали міцний фундамент знань, який він використовує й сьогодні. Найбільше
запам’яталися практики в студентських загонах «Золота
Нива», участь у будівництві бази відпочинку в с. Рибаківка
Миколаївської області.
Після закінчення інституту в 1985 р. працював на посаді
головного агронома колгоспу ім. Марка Вовчка в с. Гостине,
згодом на цій же посаді в ТОВ ім. Богдана Хмельницького
Немирівського району Вінницької області. Сьогодні Олександр Іванович — провідний агроном ТОВ «ПК «ЗОРЯ
ПОДІЛЛЯ».
На думку О. І. Колесника, агроном є одним із найважливіших спеціалістів в сільському господарстві. Це перший
помічник керівника господарства, від якого залежить успіх
ведення аграрного бізнесу. На цій роботі потрібно постійно
вчитися, щоб розбиратися в новій техніці та технологіях,
знати нові досягнення в науці.
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Тому вільного часу в Олександра Колесника обмаль.
Прокидається, ще не зійшла зоря, а повертається додому
вже далеко за північ. Однак незважаючи на це, він дуже любить свою професію. Йому найбільше подобається спілкування із землею, праця на свіжому повітрі, життя в гармонії
з природою. Особливо радіє, коли бачить результати роботи, на які очікував.
Олександр Іванович — щасливий сім’янин. Разом із коханою дружиною Світланою Вікторівною виховали двох
доньок — Олену та Людмилу. Старша Олена також навчалася в Уманському національному університеті садівництва
(2000–2005) на факультеті економіки.
З нагоди ювілею Олександр Іванович бажає викладачам
міцного здоров’я й витримки, а рідному університету подальшого розвитку, процвітання та гарних студентів.
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