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Н

ародився 29 січня 1950 р. в с. Біла Липовецького ра- був консультантом Міністерства сільського господарства
йону Вінницької області. Хлопця виховували мати, України та СРСР. За безпосередньою участю М. К. Коржана
Марія Артемівна та вітчим, Федір Микитович, зма- на базі Уманського тепличного господарства було створено
лечку привчаючи до нелегкої праці на селі.
навчально-виробничий комбінат, де проходили підготовку
Після закінчення 10 класу М. К. Коржан став студентом багато фахівців закритого ґрунту України та СРСР. Крім
Уманського сільськогосподарського інституту, де навчався того, займався викладацькою діяльністю в Уманському сільупродовж 1967–1972 рр. на агрономічному факультеті.
ськогосподарському інституті. З 1996 р. — головний агроном,
Студентські роки запам’яталися вчителями з великої а надалі — заступник директора компанії «A. I. K.».
літери, серед яких були Ольховська Антоніна Кузьмівна,
Брав активну участь у реконструкції та переведенні на
Мусатов Георгій Іванович, Замаховська Майя Ефимівна, Ка- малооб’ємну технологію більш ніж 40 тепличних комбінарасюк Іван Маркіянович та багато інших. Пам’ятає нелегкі тів України та Росії, що дало змогу вдвічі підвищити урожайсесії, напруженні тренування в спортивному залі під керів- ність томатів. Одним із перших в Україні, Росії, Молдові,
ництвом тренера з легкої атлетики Реізова Олександра Уме- Узбекистані та Казахстані почав впроваджувати краплинровича, гучні репетиції естрадного оркестру, де Микола грав ний полив із фертигацією в інтенсивних садах, на виноградна ударних.
никах, овочевих та технічних культурах.
Завжди поряд були друзі-однокурсники. Володимир КовАвтор багатьох рекомендацій і статей із технології тебасюк, Григорій Фітенко, Микола Гордій, Микола Муковіз, пличного виробництва, співавтор книг «Кукуруза. ИнМикола Дяченко, Анатолій Роєнко, Анатолій Балабак, Ми- тенсивные технологии выращивания» та «Современная
кола Базелян, Анатолій Яценко, Євген Лосіхін, Володимир энциклопедия промышленного овощеводства».
Довгополюк, Микола Хливнюк, Віктор Паламарчук, АнаВідзначений урядовими нагородами, 8 медалями ВДНГ
толій Іванишин Марія та Олексій Загородні. Жоден інший СРСР. У 2014 р. обраний дійсним членом Української техновипуск університету не може похвалитися щорічними зустрі- логічної академії у відділенні «Сучасні технології сільського
чами в останню суботу червня, де збираються практично усі господарства» з присвоєнням звання академіка.
випускники 1972 року, щоб згадати студентські роки, поговоЩасливий батько двох доньок. Старша Вікторія є вирити про сучасне та пом’янути тих, хто вже не з нами.
пускницею плодоовочевого факультету (відділ захищеного
Трудову діяльність Микола Кирилович розпочав у лю- ґрунту) Уманського національного університету садівництва.
тому 1972 р. в рідному селі Біла гоМолодша Ніна закінчила факульловним агрономом колгоспу імені
тет бухгалтерського обліку цього
Жданова. Потім служба в Радянж вишу.
ській армії. З 1973 р. — головний
Життєве кредо М. К. Корагроном тепличного комбінату
жана: «Пообіцяв — виконуй. Маєш
колгоспу «Заря комунізму» Рівненможливість — допоможи. Не маєш
ської області.
можливості — постарайся знайти».
Розробив і впровадив техноЗ нагоди ювілею альма-матер
логію виробництва овочів у тевдячний випускник бажає Уманплицях із використанням відходів
ському національному універсидеревообробної промисловості,
тету садівництва процвітання!
завдяки якій урожайність огірків
Викладачам зичить міцного
станом на 10 липня 1976 р. сягздоров’я, довгих років життя
нула 42 кг/м2. Надалі працював гоі старанних вихованців! Студенловним агрономом на Уманському Тепличний комбінат колгоспу «Зоря комунізму». Зліва — там — ґрунтовних знань та гарної,
тепличному комбінаті, одночасно двічі Герой Соціалістичної Праці В. А. Плютинський цікавої роботи!
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